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Etusivu uusiksi!

SAMI PERE

Sanomalehtien toimituksessa saatetaan 
huudahtaa jotenkin tähän tyyliin, kun jotain 
suurta ja tärkeää on tapahtunut ja vielä ehditään 
laittaa seuraavan päivän lehti uusiksi. Meilläkin 
laitettiin etusivu uusiksi, kun Aura Golfin ammat-
tilaispelaajat Joonas Granberg ja Kalle Samooja 
suorittivat ainakin turkulaisesta näkökulmasta 
ehdottomasti vuoden tärkeimmän golfteon 
ja raivasivat karsintojen kautta tiensä Aasian 
kiertueelle. Poikien saavutus on tietysti heidän 
henkilökohtainen voittonsa, mutta ylpeyttä 
oman seuramme gladiaattoreista voimme kaikki 
hyvällä syyllä tuntea. 

Lahjakkuudella voi golfissa kehittyä taitavaksi 
pelaajaksi, mutta pelkästään sen avulla ei voi 
saavuttaa menestystä. Tarvitaan uskomaton 
määrä harjoittelua ja sitkeyttä, uskoa omaan 
tekemiseen. Voittajat tarvitsevat myös kykyä 
käsitellä paineita ja vaikeuksia, kykyä hyväksyä 
oma rajallisuutensa. Suomalaisen urheilukansan 
perusgeeneissä on voittajien ihannointi ja sel-
kääntaputtelu, jokainen haluaa olla menestyjän 
paras kaveri. Kolikon kääntöpuolelta löytyykin 
sitten samat asiat käänteisenä, selkääntaputtelu 
vaihtuu selkäänpuukottamiseksi jne. Toisaalta 
pojat ovat kuitenkin suorittaneet vasta hieman 
tavallista vaativamman työhaastattelun ja saa-
neet määräaikaisen duunin kivoissa olosuhteissa, 
palkasta ei tosin ehditty neuvotella. Omaan 
tulotasoon pystyy tässä tehtävässä kuitenkin 
jonkun verran vaikuttamaan. Joka tapauksessa 
herrojen uusi työpaikka antaa varmasti potkua 
koko seuran valmennustoiminnalle sekä us-
koa mahdollisuuksiin menestyä kivenkovassa 
kilpailussa. 

Otsikko viittaa toisaalta myös kädessäsi olevan 
lehden uuteen ulkonäköön ja ilmeeseen. Van-
halla taitolla ja ilmeellä mentiin yli vuosikymmen 
ja nyt saavuttiin mielestäni lehdenteon suureen 
T-risteykseen, jossa toisella puolella aukesivat 
uudistumisen alavat pellot ja toisella puolella vas-
taavasti siinsi painetun sekä käsillä kosketeltavan 

lehden hautausmaat. Näille hiljaisten lehtien le-
posijoille on muutamana viime vuotena saatettu 
monia jäsenlehtiä tai muita vastaavia julkaisuja. 
Monelle näistä on annettu uusi elämä verkossa, 
mutta se ei ole enää sama asia. Viheriö-lehti 
jatkaa edelleen painettuna julkaisuna, mutta nyt 
yritetään keksiä uusia kujeita. Kirjoittajavieraat, 
henkilökuvat ja laadukas toimituksellinen sisältö 
sekä hyvä ja monipuolinen kuvamateriaali tulee 
olemaan jatkossa avainsanoja lehden toimittami-
sessa.  Myös ekologiset arvot ovat osa prosessia, 
painomateriaalien valintaan ja kierrätysasioihin 
tullaan kiinnittämään enemmän huomiota. Ja 
vielä kerran haluan heittää pallon myös Teille. 
Mielenkiintoinen lukupaketti ei synny itsestään, 
vaan siihen tarvitaan tekijöitä. Jos Sinulla tai 
ystävälläsi pysyy kynä kädessä, kynässä on 
terävä kärki etkä halua pitää sitä piilossa, niin 
liity porukkaan ja tule mukaan kehittämään 
jäsenlehteämme.  

Vuosikokous on helmikuun lopussa Suomalaisella 
Pohjalla ja se on aina varma kevään merkki. Siitä 
on enää reilu kukonaskel kotimaisen golfkauden 
avaukseen ja pitkä sekä runsasluminen talvi on 
kohta voitettu kanta. Sitä odotellessa voi käydä 
vaikka tekemässä pienen hiihtolenkin Ruissalon 
liukkailla kevätladuilla tai ulkoilla ja virkistäytyä 
upeissa maisemissamme ilman suksiakin.

Nähdään Pohjalla, siellä voit vaikuttaa!
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Aura Golfin valiot
Uusi Viheriö listasi 

seuramme historian 
merkittävimpiä 

kilpapelaajia

on mielenkiintoiSta, että perinteikäs seu-
ramme joutui odottamaan kilpaurheilullista 
menestystä aina 1990-luvulle asti yhtä pelaajaa 
lukuunottamatta. Vasta silloin alkoi seuraamme 
syntyä menestymisen kulttuuri ja kansallisia 
kiertueita kierrettiin laajemmalla rintamalla. 
Vuosituhannen vaihtuessa saimme kultaisen 
sukupolvemme ja Aura Golf oli vuosikymmenen 
menestynein seura. Lahjakkuudet Joonas Gran-
bergin sekä Kalle Samoojan johdolla toivat Aura 
Golfille yli 30 SM-mitalia aikuisten ja juniorien 
sarjoissa, yksilö- ja joukkuetasolla. Vastaavaan 
ylivoimaan lienee pystynyt vain Helsingin Golf-
klubi aikojen alussa. 

Koska menestyksellisiä perinteitä on ehtinyt 
muodostua jo kiitettävästi, voimme kääntää nyt 
katseet taaksepäin ja katsoa, ketkä toimituksen 
mielestä ovat seuramme historian merkittävim-
mät kilpapelaajat. 

Listalle valitut pelaajat ovat päässeet sinne paitsi 
kansallisen kilpailumenestyksen myös erityisesti 
sen ansiosta, että he ovat raivanneet meille 
muille tietä suomalaisessa huippugolfissa. Joukko 
ansiokkaita pelaajia jäi valitettavasti listan ulko-
puolelle. Onkin korostettava, että seurassamme 
on mainittujen lisäksi monta hienoa pelaajaa, 
jotka ovat saavuttaneet SM-mitaleita tai jotka 
on valittu edustamaan maatamme erinäisissä 
kilpailuissa. Kaikki kiitos ja hatunnosto heille!

Yhtä kaikki voimme kaikki olla ylpeitä itsestäm-
me. Pitkän käynnistysvaiheen jälkeen Aura Gol-
fista on tullut 2000-luvun menestynein golfseura 
ja tasoituskeskiarvomme on monena vuonna 
ollut Suomen paras. Panostamalla junioreihin 
ja kilpagolfiin, tosissamme, voimme jatkossakin 
olla ylpeitä.

 1. Tuure Halonen 
 2. Jukka Huuska
 3. Sakari Aho
 4. Keijo Jaakola
 5. Antti Lehtinen
 6. Joonas Granberg
 7. Kalle Samooja 
 8. Johanna Hakanen (nyk. Välilä)
 9. Henna Nordqvist 
 10. Milla Hallanoro

10

Teksti Aarni Nordqvist, kuvat pelaajien sekä Aura Golfin arkistot
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MIEHET
Tuure Halonen ensimmäinen kilpapelaajamme
• Aura Golfin jäsen: 1972-1986
• Saavutuksia: SM-kiertueen osakilpailuvoitto 1985, 

1987 (ei AG:n jäsen)
• Tasoitus parhaimmillaan: 1
Tuure Halosta voidaan pitää seuramme ensimmäisenä 
kovan tason kilpapelaajana. Hänen kilpakumppaneitaan 
olivat sellaiset suomigolfin ikonit kuin Timo Sipponen, 
Markku Louhio sekä Teemu Tyry. 

Tuure kiersi kansallista pääkiertuetta 80-luvulla 
hyvällä menestyksellä ollen parhaimmillaan rankingin 
8:s. Liittovalmennettaviin Halonen pääsi vuonna 1982 
ja PM-kilpailuihin Islantiin Suomen joukkueessa 1984. 
Tuure on pelanut myös Portugalin avoimet 1985. Tämän 
jälkeen ura jatkui Talissa, josta tie vei takaisin Turkuun 
naapuriseuraamme Harjattulaan 1999. 

Tuure kehitti itselleen kauniin svingin aikana, jolloin 
golfiin liittyviä lehtiä tai elävää kuvaa ei Suomessa 
löytänyt muualta kuin Talin golfkentältä. Edes Aura 
Golfin rangea ei vielä tuolloin ollut, missä olisi voinut 
harjoitella. Ja niin, puumailat olivat puuta. 

Täten Tuuren saavutukset, mm. silloisen Finnish 
Tourin osakilpailuvoitto ja tasoitus yksi tekevät miehestä 
käytännössä elävän legendan. 

Jukka Huuska inspiroiva harjoittelija
• Aura Gofin jäsen: 1984-2005
• Saavutuksia: Aura Golfin kenttäennätys 65, MM-

joukkuepaikka 1994
• Tasoitus parhaimmillaan: +1
Jukka on kenties kovin harjoittelija, jonka Aura Golf on 
koskaan nähnyt. Rautamailat oli usein vaihdettava, sillä 
niiden sweet spot -osa oli nopeasti kulunut tasaiseksi 
pinnaksi. Harjoittelurauha varmistettiin pitämällä 
korvalaput korvissa, joista ei kuulunut musiikkia. Tämä 
oli kikka - ihmiset eivät näin viitsineet häiritä harjoitte-
lualueen oikean laidan omistanutta Jukkaa.  

Treenin tuloksena Jukka sijoittui useasti kärkisi-
joille SM-tason kilpailuissa. Vaikka SM-mitalia ei ikinä 
tullutkaan, osoitti Jukka olevansa Suomen parhaita, 
kun hänet valittiin vuonna 1994 edustamaan Suomea 
Golfin MM-kilpailuihin ensimmäisenä auragolfilaisena. 
Kilpakumppaninaan Ranskassa hänellä oli esimerkiksi 
muuan Tiger Woods. 

Jukka oli myös seuramme ensimmäinen pelaaja, 
joka onnistui saamaan tasoituksensa maagisen plus-
san puolelle. Tuohon aikaan 90-luvulla se oli todella 
kova suoritus - kyseisiä pelaajia oli Suomessa vain 
kourallinen.

Jukka oli korrekti herrasmies ja miellyttävä persoo-
na, josta juniorit saattoivat ottaa esimerkkiä. Monelle 
pitkän linjan auralaiselle hän on edelleen inspiroivin 
pelaaja, joka seurassa on nähty. Vuosituhannen vaih-
teessa Jukka siirtyi työelämään Atlantin toiselle puolelle, 
missä viihtyy edelleen. 

Sakari Aho ensimmäinen ammattilainen
• Aura Golfin jäsen: 1987-
• Saavutuksia: TS-Open -94 ja -95 voitto, PGA:n 

mestaruuskilpailut 2004 toinen, Gant Open 2006 
paras ammattilainen  

• Tasoitus parhaimmillaan: +2
Sakke on meidän kaikkien hyvä ja luotettava Pro. Yksi 
häntä kuvaava luonteenpiirre on vaatimattomuus, jonka 
vuoksi Sakken aktiivisen pelaajauran saavutukset ovat 
harvemman tiedossa. 

Sakke on seuramme historian ensimmäinen ammat-
tilaispelaaja. Tämä siitäkin huolimatta, että hän aloitti 
golfin vasta 17-vuotiaana jääkiekkoilijana. Amatöörinä 
Sakke voitti kahdesti peräkkäin nykyisin Gant Openina 
tunnetun kansallisen tason huippukilpailun TS-Openin. 
Kyseessä ovat yhä ainoat kotivoitot ja ensimmäiset 
voitot, jotka seuramme miespelaaja on Tuure Halosen 
jälkeen saavuttanut.  

Vuodesta 1997 alkaneella ammattilaisuralla Sakke 
on kiertänyt mm. Challenge Touria sekä Ruotsin am-
mattilaiskiertuetta. Vaikka kiertue-elämä osoittautui 
haastavaksi, irtosi peleistä muutama mukavampi 
shekki varsinkin kotimaassa. Päätoimiseksi opettajaksi 
ja seuramme Pro:ksi Sakke siirtyi vuonna 2000. Mai-
nittavaa on, että Sakke on opetusuransakin ajan ollut 
yksi seuramme parhaimmista pelaajista. Lisäksi hän 
on päässyt useasti edustamaan Suomea opettavien 
ammattilaisten EM-kilpailuihin sekä rahakkaan maa-
ilmancupin karsintoihin. 

Menestys on tullut kovalla työllä ja asenteella. Nuo-
rena Sakke esimerkiksi nosti suuren osan säästöistään 
ja lähti yksin Espanjaan harjoittelemaan. Useasti Sakke 
on huomannut olevansa paikan ainoa harjoittelija. 

Keijo Jaakola ensimmäinen lyöntipelin SM-mitali
• Aura Golfin jäsen: 1997-1999
• Saavutuksia: Lyöntipelin SM-pronssi 1997
• Tasoitus parhammillaan: 0

Raahelainen ”Kekke” saapui vuonna 1997 opiskelemaan 
Turun yliopistoon. Koska kotiseura oli kaukana, soitti 
hän silloiselle toiminnanjohtajalle Jorma Laxåbackille 
ja liittyi jäseneksemme. Keijo oli paras vahvistuksem-
me muualta. Kolmen vuoden aikana Keijo toi mainion 
persoonallisuutensa lisäksi seuraamme sen historian 
ensimmäisen henkilökohtaisen lyöntipelin SM-mitalin ja 
oli mukana seuran ensimmäisessä SM-kultajoukkueessa 
vuonna 1997. 

Ansiokas ja merkittävä visiitti Ruissalossa monine 
kärkisijoituksineen SM-tasolla päättyi vuonna 1999, 
jolloin pääkaupunki ja yliopiston vaihto kutsuivat Keijoa. 
Muistoksi Keijolta jäi Ruissalon letkein svingi. Hän oli 
myös kovapäinen periaatteen mies: ”Parempi hukki 
outtiin kuin slaissi väylälle!”. 
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NAISET
Johanna Hakanen (nyk. Välilä), ensimmäinen 
kilpapelaaja
• Aura Golfin jäsen: 1984-
• Saavutuksia: juniorien SM-hopea sekä 3 osakilpai-

luvoittoa vuonna 1990
• Tasoitus parhaimmillaan: 8
Vaikka Suomen mestari Sari Puusaari oli vuoden ajan 
vierailevana tähtenä seurassamme 1990-luvun alussa, 
voidaan Johannaa pitää seuramme ensimmäisenä 
todellisena kilpapelaajana. 7-kertainen klubimestari 
näytti tuleville menestyjille Minna Kunnakselle ja Henna 
Nordqvistille tietä kohti kansallista kärkeä.

Johannan persoonallinen, mutta toimiva svingi toi 
paikan tyttöjen maajoukkueeseen vuosina 1989-1992. 
Ensimmäisen naisten SM-mitalin Johanna toi seuraam-
me vuonna 1990 juniorien sarjassa.

Henna Nordqvist naisten EM-edustaja
• Aura Golfin jäsen: 1990-2001
• Saavutuksia: SM-Lyöntipeli 4:s 1995, 1997, 2 junio-

reiden SM-mitalia.
• Tasoitus parhaimmillaan: 2
Lyönnit eivät lentäneet pitkälle, mutta ne lensivät 
luotettavasti tunnollisena harjoittelijana tunnetulla 
Hennalla. Liikeradoiltaan yhden seuramme parhaim-
mista svingeistä tuoma varmuus mahdollisti tasaiset 
kierrostulokset sekä kärkisijoitukset tyttöjen ja naisten 
SM-tason kilpailuissa 90-luvun puolivälissä. Henna toi 
naisgolfiimme kilpamenestyksellisen itsetunnon.

Kohokohtana Hennan uralla oli pääsy naisten 
maajoukkueeseen Nordcenterin kotikisoihin vuonna 
1997.  Tätä ennen Henna oli jo edustanut maajoukku-
etta tyttöjuniorien EM-kilpailuissa Skotlannissa 1996. 
Hennan EM-joukkuepaikka naisissa on edelleen ainoa, 
jonka seuramme edustaja on saavuttanut.  

Työelämä Yhdysvalloissa kutsuivat Hennaa Jukka 
Huuskan tavoin vuosituhannen vaihteessa. 

Milla Hallanoro mitalirohmu
• Aura Golfin jäsen: 1994-
• Saavutuksia: Yhteensä 7 henkilökohtaista SM-mi-

talia, mm. lyöntipeli SM 21-v. kulta 1999, tyttöjen 
Joukkue EM-pronssi 2000.

• Tasoitus parhaimmillaan: +1
Millan huippulahjakkuus huomattiin jo varhain. Hä-
nen luontainen ja hyvään kiertoon perustunut svingi 
mainiolla lähipelillä toi tasoituksen reilusti singelin 
puolelle vaikka ikää oli vasta hieman yli 10 vuotta. 
Kehitys jatkui ja Millasta tuli reilusti juniori-ikäisenä 
seuramme kaikkien aikojen menestynein naispelaaja 
sekä ensimmäinen nainen, jonka tasoitus on alittanut 
maagisen nollan rajan. 

Millan ansioluetteloon kuuluvat moninkertainen 
edustus tyttöjen maajoukkueessa sekä 7 nuorten 
SM-mitalia, kruununa vasta 14-kesäisenä saavutettu 
21-vuotiaiden SM-kulta vuonna 1999 ja 16-vuotiaiden 
reikäpelikulta vuonna 2000. Milla on myös kotivoittaja, 
naisten TS-Open –voitto heltisi vuonna 2001.

Antti Lehtinen mailataituri ja SM-mitalisti
• Aura Golfin jäsen: 1992-
• Saavutuksia: Reikäpeli SM 2003 pronssi, maajouk-

kuevalmennettava 2003-2004
• Tasoitus parhaimmillaan: +2
Ana on kiistatta ollut yksi maamme lahjakkaimpia 
pallonlyöjiä, joka aikanaan Aurajoen urheilulukiossa 
päätti keskittyä jalkapallon sijasta golfiin. Lajivaihto 
kannatti. Ana kehittyi nopeasti kärkitason junioriksi 
ja myöhemmin aikuispelaajaksi. Lopullinen läpimurto 
tyssäsi harmittavasti puttipeliin. 

Kanssapelaajat ovat aina kadehtineet Anaa hänen 
kyvystään tehdä lyöntejä. Kenties koskaan ei kentälläm-
me ole ollut samanlaista taituria kuin Antti. Takakierre 
Anan lähipelissä sai pallon käyttäytymään välillä jojon 
lailla. Kerran Anttia pyydettiin lyömään hukki. Avaus 14. 
reiällä päätyi 170 metrin päähän viheriöstä oikaisemat-
ta metsän yli metriäkään. Ana hallitsi palloa kentällä 
paremmin kuin nörtti videopelissä.   

Varmasti tämänkin turvin Antista tuli vuonna 2003 
seuran ensimmäinen kasvatti, joka on saavuttanut 
miesten SM-mitalin. Hän on päässyt myös aikuis-
ten maajoukkuerinkiin. Nykyään Ana on seuramme 
Assistant Pro, Golfpuodin kauppias ja 4-kertainen 
klubimestarimme. 

Joonas Granberg
• Aura Golfin jäsen: 1995-
• Saavutuksia: SM-kulta lyöntipeli 2007, reikäpeli 2005, 

Finnish Tour Ranking-voitto 2010
• Tasoitus parhaimmillaan: +4

Kalle Samooja 
• Aura Golfin jäsen: 1997
• Saavutuksia: SM-kulta lyöntipeli 2008, reikäpeli 

2006,2007, Finnish Amateur Open voitto 2008,2009, 
Ranskan avoimet voitto 2009

• Tasoitus parhaimmillaan: +4

Kalle Samooja ja Joonas Granberg, ensimmäiset 
supertähdet

Näistä miehistä on Viheriön lisäksi voinut lukea 
Helsingin Sanomista, Turun Sanomista, golfalan eri 
medioista tai vaikkapa katsoa televisiosta. Seuramme 
supertähdet ja kultaisen sukupolven veturit, jotka par-
haillaan elävät unelmaansa ammattilaispelaajina. On 
ajan kysymys, koska toivottavasti molemmat pelaavat 
Euroopan kiertueella. 

Jonttu ( 24 v)  ja Kalle ( 23 v)  ovat kumpikin olleet 
Suomen ykkösamatöörejä ja saavuttaneet kansain-
välistä menestystä. Heitä voidaan jo tässä vaiheessa 
pitää seuramme kaikkien aikojen menestyneimpinä 
kilpagolfareina, jotka juuri historiallisesti lunastivat täy-
den pelioikeuden Aasian kiertueelle. Viheriö toivottaa 
kummallekin menestystä rankkaan ammattilaisgolfin 
maailmaan. Tämä ei varmasti ollut viimeinen poikia 
koskenut artikkeli.   
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TOIMINTAKERTOMUS 2010
VUOSIKOKOUS 

Vuosikokous pidettiin 17.2.2010 Suomalaisella 
Pohjalla. Kokoukseen osallistui 106 yhdistyk-
sen jäsentä. 

Hallituksen ehdotus sääntöjen 6 §:ksi 
siten, että hallitusjäsenten lukumäärää su-
pistetaan lakkauttamalla kiinteistö- ja raken-
nustoiminta-asioista vastaavan hallituksen 
jäsenen toimi yhdistämällä se kenttäasioista 
vastaavalle hallituksen jäsenelle. Koeäänes-
tyksen perusteella hallitus kuitenkin luopui 
ehdotuksestaan. Hallituksen puheenjohtajaksi 
seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi valittiin yk-
simielisesti uudestaan Toni Laakso. Hallituk-
sen muita erovuoroisia jäseniä oli kolme, 
joista kilpailu- ja tasoitusasioista vastaava 
Jan-Mikael Paulin ja kapteeni Aarno Eskola 
valittiin yksimielisesti uudestaan seuraaviksi 
kolmevuotiskausiksi. Kiinteistö- ja rakennus-
toiminta-asioista vastaavasta äänestettiin. 
Ehdolla olivat Mika Reima ja Janne Lundén. 
Äänestyksen jälkeen valituksi tuli Mika Reima. 

Tilintarkastajiksi valittiin Osmo Soinio 
(KHT) ja Terho Saarinen (KHT) sekä varati-
lintarkastajiksi Ritva Hopia (HTM) ja Kimmo 
Antonen (KHT).

HALLITUS 

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

HALLINTO

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

Kausityöntekijät  
Koskilahti Ahti (AG:n jäsen) 

caddiemaster 3. kausi
Mustalahti Annika 

caddiemaster 2. kausi 
Nygård Henrik

caddiemaster 2. kausi
Piitulainen Henri

caddiemaster 1. kausi

ToiMiNTAKAudeN TAVoiTTeiTA. Kauden 
päätavoitteita oli toimikuntien tekemien toi-
mintasuunnitelmien sisällön lisäksi edelleen 
tarkka taloudenpito sekä panostaminen nuo-
riso- ja valmennustoimintaan. 

Nuorisotyöhön haluttiin liittää pelitaitojen 
kehittämisen lisäksi aikaisempaa enemmän 
tapa- ja asennekasvatusta. Nuorisostrategian 
jalkauttaminen toimintaan oli keskeisessä 
osassa nuorisotyön kehittämisessä. 

Kilpailujen määrään ja houkuttelevuuteen 
haluttiin myös kiinnittää huomiota. 

Tärkeänä tavoitteena pidettiin myös ken-
tänhoidon korkean laatutason säilyttäminen 
sekä toimivan ja ajanmukaisen kaluston var-
mistaminen motivoituneelle ja osaavalle 
henkilökunnalle.  

TALouS JA HALLiNTo. Aura Golfin talou-
dellinen tilanne vuoden 2010 aikana eteni 
kokonaisuutena suunnitelmien mukaisesti. 
Varsinaisen toiminnan tulos oli noin nel-
jä tuhatta euroa ja varainhankinnan tulos 
noin 27 tuhatta euroa budjetoitua parempi. 
Suurin budjettipoikkeama tuli budjetoitua 
korkeammista liittymismaksuista; poikkea-
ma +27 tuhatta euroa. Tilikauden tulos oli 
-3483,22 euroa kun budjetoitu tulos oli nolla 
euroa. Yksityiskohtaiset toteumaluvut budjet-
tipoikkeamineen löytyvät jäljempänä olevasta 
tuloslaskelmasta.

Tilikauden 2010 investoinnit olivat 58 
tuhatta euroa (budjetti 39 tuhatta euroa), josta 
kenttään kohdistuvia investointeja oli noin 29 
tuhatta euroa, rakennuksiin ja rakennelmiin 
noin 10 tuhatta euroa ja loppu koostuu muista 
pienemmistä erillisistä investoinneista.

Tilikauden aikana lyhennettiin suunnitel-
man mukaisesti pitkäaikaisia lainoja 55 tuhatta 
euroa. Luotollisen shekkitilin limiitin käyttö 
aleni vuoden aikana 33 tuhatta euroa. Tili-
kauden päättyessä korollisten lainojen määrä 
oli 701 tuhatta euroa kun velkaa oli edellisen 
tilikauden päättyessä 789 tuhatta euroa. 

Tilikauden päättyessä Aura Golfin talous 
on edelleen vakaalla pohjalla.

TOIMIKUNNAT

Aura Golfin sääntöjen mukaan hallituksen 
jäsenet toimivat eri toimikuntien puheenjoh-
tajina. Toimikunnat toimivat kauden aikana 
tehokkaasti ja hallituksessa käsitellyt asiat 
oli hyvin valmisteltu eri toimikunnissa. Toi-
mikunnat kokoontuivat kauden aikana 30 
kertaa. Toiminnanjohtaja osallistui kokouksiin 
toimenkuvansa mukaisesti. Kokouksien lisäksi 
toimikuntien jäsenet osallistuivat käytännön 
toimintaan kiitettävästi. 

KuNNiAToiMiKuNTA
Lundén Juhani, puheenjohtaja
Grandell Hannu
Sivula Pekka
Vaiste Heikki

KeNTTÄToiMiKuNTA
Granberg Reima, puheenjohtaja
Höglund Matti
Lahti Sami
Laxåback Jorma
Lithonius Markus
Välilä Juuso

Vakituiset työntekijät:
Höglund Matti 

kenttämestari, työsuhde alk. v. 1991
Lahti Sami 

apulaiskenttämestari, työsuhde alk. v. 2006
oppisopimus alk. 2004 
aikaisemmin 7 kautta kausityöntekijänä

Leinonen Mika  
kentänhoitaja, työsuhde alk. v. 1992

Lehto Manne 
huoltomies, työsuhde alk. v. 2006

Kausityöntekijät:
Karlsson Stenka (AG:n jäsen) 

kentänhoitaja, 1. kausi
Laaksonen Ville (AG:n jäsen) 

kentänhoitaja, 2. kausi
Laurila Antti (AG:n jäsen)

kentänhoitaja, 2. kausi
Lithonius Joonas (AG:n jäsen) 

kentänhoitaja, 1. kausi
Rinne Markus

kentänhoitaja, 2. kausi
Sarkki Sami (AG:n jäsen)

kentänhoitaja, 4. kausi
Hahto Henrik (AG:n jäsen) 

pallonkerääjä, 1. kausi
Millner Max (AG:n jäsen)

pallonkerääjä, 2. kausi
Nermes Ismo (AG:n jäsen)

pallonkerääjä, 1. kausi
Pirilä Tuomas (AG:n jäsen)

pallonkerääjä, 3. kausi
Roima Aleksi (AG:n jäsen)

pallonkerääjä, 1. kausi

Kentänhoito alkoi normaalin tavan mukaisesti 
maaliskuussa kentän väylien, foregreenien ja 
lyöntipaikkojen hiekoituksella. Maaliskuun 
aikana viheriöiltä sekä foregreeneiltä lingottiin 
ja lyöntipaikoilta aurattiin lumet, jonka jälkeen 
kyseisille alueille asennettiin kasvuharsot. Pit-
kästä talvesta huolimatta kentän viheriöiden 
ja foregreenien nurmipinnat olivat säilyneet 
lähes vaurioitta. Talvehtimista edesauttoi 
onnistunut hometorjunta sekä runsas lumiker-
ros. Hometaudit olivat kuitenkin vaurioittaneet 
osia väyläruohosta, joissa näkyi ruohottomia 
laikkuja sekä erityisesti varjoisia lyöntipaikkoja, 
joissa tuhot olivat lähes täydellisiä. Pintojen 
sulettua riittävästi viheriöt jyrättiin, pystylei-
kattiin ja täydennyskylvettiin kylänurmikka/
rönsyrölliseoksella, jonka jälkeen ne hiekoi-
tettiin. Lyöntipaikat kylvettiin puistonata/ 
niittynurmikkaseoksella. Harsot poistettiin 
viheriöiltä huhtikuun viimeisellä viikolla, jonka 
jälkeen tehtiin vielä hiekoitus ja kenttä aukais-
tiin 30.4. Heikompikuntoisilta lyöntipaikoilta 
viimeiset harsot poistettiin viikolla 19.
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Kesäkauden leikkuukorkeudet olivat vihe-
riöiden osalta 2,6 mm, lyöntipaikat ja foreg-
reenit 7 mm ja väylät 10 mm. Kauden aikana 
viheriöt lannoitettiin 23 kertaa, joista yksi kerta 
oli rakeista ja loput nestemäistä lannoitetta. 
Lyöntipaikat ja foregreenit lannoitettiin neljä 
ja väylät kaksi kertaa. Sieni- ja hometauteja 
torjuttiin torjunta-aineilla kertaalleen väyliltä 
ja lyöntipaikoilta sekä neljästi greeneiltä. 
Fusariuminhibiittoria ja rautasulfaattia käy-
tettiin molempia kolmesti greeneillä. Apilaa 
ja voikukkia torjuttiin kertaalleen raffeista 
pistekohtaisesti. Pelikauden aikana viheriöt 
vesi-ilmastoitiin kertaalleen, pintailmastet-
tiin yhdeksän ja pystyleikattiin kuusi kertaa. 
Lyöntipaikat ja foregreenit viiltoilmastettiin 
kahdesti. Greenit jyrättiin viikoittain tors-
taisin, lisäksi Felix Finnish Ladies Openissa, 
Gant Openissa ja TS-Classicissa greenit jyrät-
tiin päivittäin. Kyseisissä kilpailuissa pallon 
vierintänopeus eli stimpmeter lukema oli 
3,0-3,3 metriä ja normaaleina pelipäivinä 
2,6-3,0 metriä. Pelikauden jälkeen viheriöt, 
foregreenit, lyöntipaikat, väylät ja karheikkojen 
kulutuskohdat holkki-ilmastettiin. Kasteluvettä 
käytettiin noin 30.000 kuutiota. Väylä 7 sul-
jettiin 4.10., väylät 8-11 13.10.,  väylät 14-17 
18.10. ja muut alueet 1.11.

Peruskorjauksia ja muutoksia: Lokakuussa 
korjattiin ja uudelleen muotoiltiin viheriö seit-
semän lähiympäristöineen. 17. lyöntipaikan 
käytävä siirrettiin alueen sivulle ja lyöntipaikan 
etuosa korjattiin siirtonurmella. Väylä kakko-
sen takana oleva oja perattiin. Chippialueen 
reunalla ollut huonokuntoinen marjakuusi-
aidanne poistettiin ja tilalle istutettiin Norjan 
angervoja ja omenapuita. Sadettimien siirto-
töitä tehtiin väylillä 1, 8 ja 14. Lisäksi miesten 
vanhalle seitsemän lyöntipaikalle asennettiin 
uusi sadetin, jotta kyseinen alue voidaan ottaa 
takaisin pelikäyttöön. Varikolle asennettiin 
kolme Molok-uppojäteastiaa.

Kone- ja laiteinvestoinnit: Kubota semiraf-
fileikkuri, sadetusjärjestelmän ohjauksen uusi-
minen ja 2 kpl työnnettäviä ruohonleikkureita.

Kaudella 2010 kenttähenkilöstö muo-
dostui kenttämestarista, apulaiskenttämes-
tarista, huoltomiehestä, yhdestä vakituisesta 
ja seitsemästä kentänhoitajasta sekä piha-
työntekijä/siistijästä, jonka palvelut ostettiin 
urakoitsijalta.

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

Varsinaiseen kilpailukalenteriin kuului 33 eri 
kilpailua, joiden lisäksi cup kilpailut. Näissä 
kilpailuissa tehtiin kaikkiaan 3 208 pelisuori-
tusta (viime vuonna 3 307), joista Aura Golfin 
omat jäsenet tekivät 2 380 (74 %) ja vierailijat 
828 (26 %). Kutsukilpailuissa tehtiin 1 660 

pelisuoritusta, joista 505 (30 %) oli omien 
jäsenten tekemiä. Avoimia kilpailuja oli kaikki-
aan 11. Viime kauden merkittävimmät kilpailut 
olivat Nordea Tourin Felix Finnish Ladies 
Open ja Gant Open, FSO TS Classic sekä useat 
klubikilpailut. Kilpailuihin osallistujista yli 25% 
on ollut naisia.

Klubimestarit
Miehet Markus Rytkölä
Naiset  Milla Hallanoro 
Seniorinaiset  Kirsti Prusi
Miehet 55 Matti Leinonen
Miehet 65 Aarno Eskola
Miehet 70 Reima Nummelin

Vuoden Pelaaja Sami Sarkki
Vuoden nousija Aleksi Roima

Muut kilpailutulokset löytyvät nettisivullamme.

Jäsenistömme HCp-luokittain

VALMeNNuS- JA JuNioriToiMiKuNTA
Stam Jukka, puheenjohtaja
Aho Sakari
Koskilahti Ahti
Koskinen Janne
Lehtinen Antti
Nordqvist Aarni  
Rissanen Riku
Salmi Mika
Sirkiä Ville

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

Leirit 
portugalin leiri: Leiri järjestettiin kevättal-
vella, jossa pelaajia oli mukana yhteensä 
11. Matkanjohtajina ja valmentajina leirillä 
toimivat Sakari Aho ja Antti Lehtinen. Leiri 
toteutettiin yksityiskohtaisen suunnitelman 
mukaisesti.

ruotsin leiri: Leiri peruuntui tuhkapilven 
aiheuttaman lentokiellon takia.

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

Talviharjoittelu. Talviharjoitteluhallina oli 
Luolavuoren halli, josta oli varattu käyttööm-
me harjoitusvuoroja eri tasoryhmillemme. 
Seuran prot osallistuivat harjoittelun suun-
nitteluun ja valmennukseen. 

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

Talent-ryhmä harjoitteli kesäaikana 3 
kertaa viikossa pron johdolla. Lisäksi ryhmä 
osallistui aktiivisesti Tsemppitour kilpailuihin.

Kehitysryhmä harjoitteli assistant pron 
johdolla kesäkaudella 1-2 kertaa viikossa.

Junioritoiminta
Tuet. Toimikunta haluaa kiittää yhteistyö-
kumppaneitaan rahallisesta tuesta, jonka 
avulla nuorten golffareiden kausi saatiin 
hoidettua kunnialla. Ilman heitä ei seuramme 
juniorityötä olisi mahdollista toteuttaa näin 
laajalla rintamalla.

Arvokilpailut. Osallistuttiin miesten ja juni-
orien joukkue SM-kisoihin.  Miesten joukkue 
voitti hienosti hopeiset SM-mitalit. Juniorien 
puolella päästiin viime hetkellä mukaan kisaan 
ja kaikki nuoret saivat hyvää oppia kilpagol-
fista. Menestystä ei tullut, mutta jokainen 
pelaaja voitti viimeisen päivän matsit ja lähti 
näin voitto taskussa kotiin.

Aikuisten lyöntipelin SM kilpailuissa ei 
merkittävää menestystä saavutettu. Kalle 
Samoojan sijoitus oli 25. Amatööripuolella 
kauden huomattavia kohokohtia olivat Kalle 
Samoojan toinen sija Tanskan Ecco Touril-
la ja sijoittuminen amatöörien MM-kisojen 
henkilökohtaisissa tuloksissa sijalle 20. Kau-
den peliesitysten perusteella Kalle valittiin 
edustamaan Manner-Eurooppaa St.Andrews 
Trophyssä.

Juniorien SM-kilpailuihin pääsi mukaan 3 
pelaajaa. Paras saavutus oli poikien alle 21 v. 
sarjassa Mikael Helmisen 8.sija.

Finnish Tour -kisat. FT kilpailuissa saavu-
tettiin Aura Golfin historian kolmas ranking 
voitto. Joonas Granberg voitti kauden 2010 
kokonaisrankingin. Viime kerralla Joonas 
juhli kokonaisrankingin voittoa kaudella 2007. 
Kaikki seuramme kärkipelaajat osallistuivat 
kauden aikana useaan kilpailuun, joista mai-
nittavin sijoitus oli Joonas Granbergin 1. sija 
Meri Teijon avausosakilpailussa. Huomattava 
on vielä, että seitsemän seuramme pelaajaa 
ansaitsi pisteitä kauden kisoista. Lukumäärää 
voidaan pitää erinomaisena. 

FT karsintoihin kaudelle 2011 osallistui 6 
pelaajaa, joista 2 selvitti cutin. Ahti Koskilahti 
sijoittui karsinnoissa toiseksi ja Ville Sirkiän 
sijoitus oli 21.

FGT haastajakisat. Haastajakiertueelle osal-
listui vain muutama pelaaja. 

HCp 2010 2009 2008 2007

+4,4 – 4,4 57 62 59 59

4,5 – 11,4 260 248 258 251

11,5 – 18,4 317 315 300 282

18,5 – 26,4 329 323 317 306

26,5 – 36,0 270 277 264 255

Virallinen 
tasoitus 1233 1225 1198 1153

37,0 – 54,0 292 284 256 250

Tasoitus-
pelaajia 1525 1509 1454 1403

Single-
pelaajia

224, joista miehiä 210 
ja naisia 14    
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Finnish Amateur ranking ja Finnish Tour 
ranking. Aura Golfin pelaajien sijoitukset 
Ranking-tilastoissa kaudella 2010: 

MIEHET
Finnish Amateur Ranking:
4. Kalle Samooja   
39. Markus Rytkölä 
49. Ahti Koskilahti 
83. Antti Laurila
Pisteitä sai yhteensä 86 pelaajaa. 

Finnish Tour:
1. Joonas Granberg
35. Kalle Samooja
64. Markus Rytkölä
70. Ville Sirkiä 
85. Ahti Koskilahti
92. Sakari Aho  
104. Antti Laurila   
Pisteitä sai yhteensä 105 pelaajaa
  
NAISET
Naisten puolella ei ranking pisteitä saavutettu 
tänä vuonna.

Finnair Junior Tour -kisat, alle 21v tytöt 
ja pojat. Kiertueella pelasi säännöllisesti 
yksi pelaaja, Mikael Helminen. Hän varmisti 
rajoitetun oikeuden kiertueelle kaudella 2011.

Kolme muuta pelaajaa vieraili kiertueella 
satunnaisesti, kokemusta kartoittaen.

Aluetour, alle 21v. Osallistuttiin 8-11 henkisin 
joukkuein. Mikael Helminen sijoittui rankingis-
sa sijalle 2. Tytöissä paras oli Susanna Sarkki, 
ranking sija 11. 

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

Ranking:
Emilia Lappalainen 1. sija (tytöt alle12)
Petra Mattsson 2. sija (tytöt alle 14)
Kari Nermes 2. sija (pojat alle 12)
Kaikki pelaajamme saivat rankingpisteitä.

Koulutus. Mikko Ilosen valmentaja Timo 
Rauhala ja fysioterapeutti Matti Lindholm 
vetivät edustuspelaajillemme fysiikkatreenin 
ja golftreenin.
  
SeNioriToiMiKuNTA
Rantanen Asko, puheenjohtaja
Joenperä Veikko
Laine Aatos
Liitola Markku
Pekuri Eero
Rännäli Pertti
Sivuranta Ilmo
Vierinen Maija

Pääosin toiminta kauden aikana kului vanhois-
sa merkeissä. Seuraotteluissa olimme hieman 
vastatuulessa, hävisimme Tammer-Golfille ko-
tona, tosin erittäin niukasti. Hävisimme myös 
Salon Golfille, joka voitti kaksi käymäämme 

ottelua, keväällä Salossa ja syksyllä kotona. 
Harjattulan sentään voitimme vieraissa, sekin 
ottelu oli hyvin tasainen ja vasta tarkistus toi 
voiton meille. Kauden aikana pyörinyt V-S:n  
Senioriliiga kymmenen seurajoukkueen vä-
lisenä toi meille 6. sijan, 2002-2010 vuodet 
pyörineen liigan maratontaulukossa olemme 
toisena.

Senioreillamme on pyörinyt kuukausikil-
pailujen sarja entiseen tapaan. Kilpailijamäärä 
kasvaa ilahduttavasti, nyt jo 135 eri osanotta-
jaa ja kilpailusuorituksia yli 350. Naisten paras 
yhteispisteissä oli Maija Vierinen ja miehissä 
Aarno Eskola.

Kauden ajan pyörineessä Senior cupissa 
oli paras Rikhard Sanaksenaho. Seuran mes-
taruuskisoissa seniorien sarjavoittajat olivat 
M55 Matti Leinonen, M65 Aarno Eskola ja 
M70 Reima Nummelin. Naisten paras oli 
Kirsti Prusi.

Päivi Honka pärjäsi erittäin hyvin SGS:n 
kilpailuissa voittaen koko naisten FSTourin. 
Hän voitti myös Suomen mestaruuden ja oli 
TS Classicissa toinen. Miesten TS-Classicissa 
Matti Leinonen oli 3. sijalla. 

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

KiiNTeiSTö- JA rAKeNNuSToiMiKuNTA
Reima Mika, puheenjohtaja
Gustafsson Sauli

Kuluneella kaudella on uusittu miesten saunan 
panelointia ja korotettu saunan lauteita sekä 
hiottu klubitalon parkettilattia. 

Kentällä on laajennettu taukokioskia mah-
dollistaen paremman palvelun. Lisäksi 13. 
väylän ja huoltoalueen väliin on rakennettu 
näkösuoja-aita ja uusi jätepiste. Palloau-
tomaatin luona oleva vesipiste on siirretty 
palloautomaatin taakse. 

AG:n rakennuksista ja rakennelmista on 
luotu excel-pohjainen ylläpitokortisto.

KApTeeNiN ToiMiKuNTA
Eskola Aarno, kapteeni
Manninen Mika
Peltonen Heli
Pirilä Tuomas
Saario Janne

Toimikunta kokoontui huhtikuun loppupuo-
lella keskustelemaan ajankohtaisista asioista, 
kuten peliaikojen saatavuus/varaukset, pu-
keutuminen, kentän opasteet jne. Totesimme 
vanhan käytännön toimivan varsin hyvin eikä 
suuriin muutoksiin ole aihetta.

Uudet jäsenet tutustuivat klubiin, sen 
tapoihin ja toisiinsa.

Kapteenin kierrokselle löytyi yksi pariskun-
ta ja hekin olivat vasta tulossa GC-kurssille.

TRE-kampen käytiin Roslagenissa ja pyt-
ty jäi sinne. Talin joukot (HGK) vierailivat 
Ruissalossa ja saimme kiertopalkinnon ta-
kaisin ainakin vuodeksi. Tamperelaiset sen 
sijaan eivät suostuneet antamaan kannua 
paluumatkallemme.

Kurinpidollisiin toimiin ei tarvinnut ryhtyä 
kahta kertaa useammin, mitä voidaan pitää 
positiivisena asiana.

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

Naisten aloitusiltaa vietettiin  4.5. AG:n ra-
vintolassa. Käytiin läpi kesän ohjelmaa ja 
naistoimikunnan jäsenet esittelivät tulevan 
kesän golf-muotia. 

Maanantaikierrokset aloitettiin 17.5. ja 
niitä jatkettiin elokuun loppuun asti. Kierrok-
silla pelattiin eri pelimuotoja tarkoituksena 
opettaa ja kannustaa naisia ottamaan osaa 
seuramme järjestämiin kilpailuihin. Kierrok-
silta perittiin 2 euron osallistumismaksu ja 
kerätyillä varoilla katettiin Niksinurkan sekä 
osa päätöspäivän kuluista.

Kierrosten palkinnot saatiin eri sponso-
reilta, joille suuret kiitokset. Palkinnot jaettiin 
poikkeuksellisesti vain määrättyinä päivinä 
eikä heti kierroksen jälkeen. 

Naistoimikunnan järjestämä matka tehtiin 
Ypäjälle. Kolmoisklubiottelu pelattiin Hämeen-
linnassa, jonne ”Tyttö” jäi tänä vuonna. Lady-
liigaan otti osaa vain muutamia AG:n pelaajia.
Eeva Suhonen ja Eija Nummenpää edusti-
vat Aura Golfia ladykapteenien kokouksessa 
Helsingissä.

Naistoimikunnan jäseniä osallistui kauden 
aikana pidettyjen kilpailujen tulospalvelu-
tehtäviin.

MArKKiNoiNTiToiMiKuNTA
Sjöholm Kari, puheenjohtaja

Pääpaino toimikunnan tehtävissä oli sähköisen 
jäsenviestinnän kehittämisessä. Kotisivujen 
päivitykseen kiinnitettiin erityishuomiota sekä 
sähköisen uutiskirjeen sisältöä ja ilmestymis-
ajankohtia pyrittiin uudistamaan vastaamaan 
paremmin jäsenviestinnän tarpeita. Aura 
Golfin Facebook-sivut otettiin klubitoimikun-
nan toimesta käyttöön ja niiden päivityksestä 
vastasivat caddiemasterit. Toimikunnan tavoit-
teena oli markkinointituottojen kasvattaminen 
ja nykyisten yhteistyökumppaneiden sitout-
taminen sekä näiden kumppanuuksien kehit-
täminen. Tuottojen kasvattaminen tapahtui 
suunnitelmien mukaisesti yritystapahtumien 
määrän hallitulla lisäämisellä sekä uusien 
toimintamallien kehittämisellä. 

Kutsukilpailuissa oli yhteensä 1 660 peli-
suoritusta, joista omien jäsenten osuus 505 ja 
vierailijoiden 1 155. Kutsukilpailujen osallistuja-
määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna n. 
150 pelaajalla. PGA-kilpailut (Felix Finnish Ladies 
Open sekä Gant Open) onnistuivat sekä toi-
minnallisesti että taloudellisesti hyvin. Kilpailut 
olivat osa Ruotsin pääkiertuetta Nordea Touria.

Viheriö-lehti ilmestyi toimintavuoden ai-
kana kolme kertaa. Lehden mainostuotot 
kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna ja 
niiden kohdalla tavoite saavutettiin. Lehden 
päätoimittajana toimi toiminnanjohtaja Sami 
Pere, toimitussihteerinä Soile Enberg ja valo-
kuvaajana Tertti Pietilä.

Aura Golf ry:n kotisivujen kävijämäärä 
kasvoi edellisestä vuodesta reilusti, kokonais-
vierailujen määrä oli n. 121 000. Sivulatauksia 
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tehtiin yhteensä 336 000. Luetuimpia uutisia 
olivat edelleen erilaiset kilpailuihin liittyvät 
uutiset. Myös kenttään liittyviä uutisia luettiin 
ahkerasti. 

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

Green fee -tuotot pysyivät edellisen vuo-
den tasolla eikä tavoiteltua kasvua saavutettu. 
Myös rangetuotot pysyivät uudesta järjes-
telmästä sekä uusista hinnoittelumalleista 
huolimatta edellisen vuoden tasolla. 

KLubiMeSTAriN ToiMiKuNTA
Aalto-Setälä Marja, puheenjohtaja
Juusti Susanna
Lehtinen Harri
Virkki Antti

Toimikunta kokoontui kauden aikana neljä ker-
taa. Tapahtumia klubitoimikunta järjesti viisi.
Kausi avattiin klubitalon ympäristön pihatal-
koilla huhtikuussa. 

Vappuhumpuuki pelattiin ja lounas nautit-
tiin vapunpäivänä 1.5. Humpuukiin osallistui 
tänä vuonna noin 80 pelaajaa.

Midnight Scramble järjestettiin juhannuk-
sen aatonaattona. Juhannuskisassa oli runsaat 
80 osanottajaa.

Klubitoimikunta perusti Aura Golfille fani-
sivut Facebookiin. Päivityksistä vastasi caddie-
master ja toimikunnan tapahtumien jälkeen 
kommunikoi toimikunta. Jäseniä ryhmässä 
on tällä hetkellä 244.

Herätettiin henkiin 3 mailan rapukisa 
jäsenistön toivomuksesta. Klubilaiset viih-
tyivät silminnähden sekä kisassa että illalla 
rapuja syöden.

Kauden päättäjäiset järjestettiin yhdessä 
kilpailutoimikunnan kanssa lauantaina 2.10. 
Ruissalossa. Päivällä pelattiin Everybody ja 
illallinen nautittiin klubilla. Illan ohjelmaan 
kuului hyvän ruoan lisäksi laserammuntaa, 
viihdyttävää live-tanssimusiikkia ja ilta hui-
pentui upeaan ilotulitukseen. 
 
KENTÄN KÄYTTÖ 
ajalla 1.5.2010 – 30.9.2010

Kierroksia oli yhteensä 24 930 (viime vuonna 
25 759), jotka jakaantuivat seuraavasti:
- omat jäsenet 19 400 (20 075)
- vieraat 5 530 (5684)
Kenttä avattiin 1.5.2010 ja suljettiin viimeisten 
väylien osalta 1.11.2010. Kauden kokonais-
kierrosmäärä oli n. 26 000. Toimintakerto-
muksessa julkaistavat kierrosmäärät ovat 
vertailukelpoisia eri vuosien välillä, mutta 
eivät kuitenkaan vertailukelpoisia eri kenttien 
välillä. Aura Golfin kentän tilastointiin huo-
mioidaan ainoastaan tehdyt varaukset sekä 
kilpailuihin osallistumiset. Caddiemasterin 
aukioloaikojen ulkopuolella, lähinnä aikaisin 
aamulla pelattuja kierroksia ei nykyisessä 
tilastoinnissa huomioida.

Internetvaraus-% oli 67,8 (vuonna 2009 
n. 66).  

RANGE JA HARJOITUSALUEET

Palloautomaattiin asennettiin uusi maksu-
järjestelmä eRange, joka toimii elektronisella 
avaimella, johon sai ladata valitsemansa mää-
rän pallokoreja. eRange-avaimet ja lukijat eivät 
ole herkkiä kosteudelle tai epäpuhtauksille ja 
koneen käyttövarmuus parani huomattavasti.
Rangen toiseen päätyyn rakennettiin opet-
taville ammattilaisille erillinen opetustila, 
joka oli edelleen myös jäsenten vapaassa 
käytössä silloin kun opetustoimintaa tilassa 
ei ollut käynnissä.

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

Talvirange oli edelleen toiminnassa ja 
pallojen keruu tapahtui käsin. Runsaan lu-
mentulon vuoksi talvirangen käyttö varsinkin 
kevättalvella oli vähäistä keräämättömien 
pallojen jäädessä lumen alle.

JÄSENTIEDOT  

Aura Golfin jäsenmäärä vuoden lopussa oli 
1 525 (viime vuonna 1509), joista miehiä oli 
1 048 (1037) ja naisia 477 (472). 

PRO SHOP 

Pro Shopin palveluista vastasi Golfpuo-
ti Oy, kauppias Antti Lehtinen. Gant- sekä 
Cutter&Buck-tuotemerkeillä oli shopissa omat 
osastot. Caddiemasterit hoitivat myyntityön.

RAVINTOLA

Ruissalon Golf-ravintola Oy jatkoi AG:n klubi-
ravintolan palvelutarjoajana. Jukka Lavonen 
jäi yrityksestä eläkkeelle ja Marika Lavonen 
toimi vastuuhenkilönä.

www.bramhults.fi

Viheriö 92 x 135
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Tuloslaskelma
Tot. 1.1.-31.12.2010 Budj. 2010 Budj. 2011

VArSiNAiNeN ToiMiNTA

TUOTOT

Myynti 1 900 1 500 2 000

Kilpailut 32 250 38 000 35 000

Valmennus ja koulutus 40 403 51 500 58 300

Mainos ja sponsori 363 660 364 000 345 000

Green fee 105 500 110 000 110 000

Range 30 940 36 000 30 000

Golfautovuokrat 2 830 2 000 3 000

Kausimaksut 234 080 220 000 240 000

Tilavuokrat 24 971 26 000 25 000

Sekalaiset 550 837 084 1 000 850 000 500 848 800

HENKILÖSTÖKULUT

Kentänhoito -241 720 -248 000 -250 000

Hallinto -132 360 -140 000 -145 000

VUOKRAT

Maavuokrat -14 750 -15 000 -15 000

Kentänhoitokoneet -19 747 -21 000 -30 000

Muut  -3 230 -3 000 -3 000

MUUT KULUT

Myyntituotteet -5 010 -500 -1 000

Kilpailut -12 700 -16 500 -17 000

Valmennus ja koulutus -92 280 -94 300 -97 000

Mainos ja sponsori -125 610 -122 000 -105 000

Green fee -3 630 -3 500 -3 500

Range -8 370 -14 000 -10 000

Kentänhoito -192 690 -196 300 -220 000

Kiinteistö -131 760 -124 000 -100 000

Hallinto -51 880 -52 000 -50 000

Sekalaiset -500

TOIMIKUNNAT

Naistoimikunta -2 250 -3 000 -3 000

Senioritoimikunta -6 610 -6 000 -7 000

Klubimestari -3 100 -5 000 -8 000

Kapteeni -4 460 -1 052 157 -4 300 -1 068 400 -5 500 -1 070 500

VArSiNAiSeN ToiMiNNAN TuLoS -215 073 -218 400 -221 700

VArAiNHANKiNTA

TUOTOT

Jäsenmaksut 309 260 310 000 314 000

Liittymismaksut 76 760 50 000 50 000

Mainos ja ilmoitus 11 530 10 000 10 000

Vuokratuotot 1 350 398 900 1 800 371 800 1 800 375 800

KULUT

Jäsenmaksukulut -37 250 -35 000 -40 000

Tiedotus -13 540 -50 790 -16 000 -51 000 -12 000 -52 000

VArAiNHANKiNNAN TuLoS 348 110 320 800 323 800

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

Korkotuotot 10 100 50

Korkokulut -21 870 -25 000 -23 000

Muut rah.kulut -1 440 -23 300 -1 000 -25 900 -1 300 -24 250

SATUNNAISET TUOTOT

YLEISAVUSTUKSET 24 390 20 000 20 000

TiLiKAudeN TuLoS ennen poistoja 134 127 96 500 97 850

POISTOT -137 610 -96 500 -97 850

TiLiKAudeN TuLoS -3 483 0 0
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Tase

Tilintarkastuskertomus

1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

Aineettomat oikeudet 2 726 5 170

AINEELLISET HYÖDYKKEET

Rakennukset ja rakennelmat 1 861 337 1 889 375

Koneet ja kalusto 115 122 132 325

Muut aineell. hyödykkeet 263 805 295 545

Osakkeet ja osuudet 180 2 243 170 180 2 322 595

VAIHTUVAT VASTAAVAT 

SAAMISET

Myyntisaamiset 2 360 6 165

Siirtosaamiset 4 978 39 000

Rahat ja pankkisaamiset 4 676 12 014 4 950 50 115

TASe VASTAAVAA yhteensä 2 255 184 2 372 710

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

   Edell. tilik. yli-/alijäämä 1 467 336 1 466 065

   Tilikauden yli-/alijäämä -3 483 1 463 853 1 272 1 467 337

VIERAS PÄÄOMA

PITKÄAIKAINEN

Lainat rahoituslaitoksilta 630 984 688 793

LYHYTAIKAINEN

Lainat rahoituslaitoksilta 70 074 100 090

Saadut ennakot 1 773 6 000

Ostovelat 25 764 74 020

Siirtovelat 53 867 28 460

Muut lyhytaik. velat 8 869 791 331 8 010 905 373

TASe VASTATTAVAA yhteensä 2 255 184 2 372 710

Aura Golf ry:n jäsenille
Olemme tarkastaneet Aura Golf ry:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimin-
takertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.2010 - 31.12.2010. Tilinpäätös 
sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

Hallituksen vastuu
Hallitus vastaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja 
siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien 
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten 
mukaisesti. Hallituksen on huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito 
on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty.

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

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

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

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

Lausunto
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös 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 1. helmikuuta 2011 

Osmo Soinio
KHT

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

Vuonna 2013 Aura Golfin kentällä pelatta-
vien naisten Euroopan mestaruuskilpailujen 
valmistelut on aloitettu ja projektiryhmien 
sekä muun tarvittavan organisaation raken-
taminen tulee olla valmiina toimintavuoden 
aikana. Kisoihin tähtäävät toimenpiteet myös 
kentän osalta aloitetaan syksyllä perusparan-
nusten muodossa ja kentän viimeistelyyn sekä 
hoitotason nostoon tullaan kiinnittämään 
huomiota.

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

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

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

Tavoitteeseen päästäkseen ja siinä pysy-
äkseen on vaatimuksena ammattitaitoinen 
kenttähenkilöstö, asianmukainen konekanta 
ja riittävä kentänhoitobudjetti. Kenttähen-
kilöstö tulee muodostumaan neljästä vaki-
tuisesta työntekijästä eli kenttämestarista, 
apulaiskenttämestarista, huoltomiehestä ja 
kentänhoitajasta. Näiden lisäksi kentänhoidon 
sesonkiaikana palkataan 7 kausityöntekijää. 
Tavoitteena on ollut että puolet kausityönte-
kijöistä olisi vanhoja kentänhoitajia. Lisäksi 
viimeistelytöihin palkataan yksi osa-aikainen 
kentänhoitaja.

Konekanta muodostuu kymmenestä leik-
kuukoneesta, kahdesta traktorista ja riittävästä 
määrästä hoitokoneita. Kentän vaatimus-
taso edellyttää, että koneet ovat jatkuvas-
ti toimintakuntoisia ja esim. leikkuuterien 
kohdalta teroitettuina ja oikein säädettyinä. 
Konekantaa tulisi vuosittain uusia yhdellä tai 
kahdella koneella, jotta luotettavuus säilyisi 

ja että kauden aikana vältyttäisiin isommilta 
remonteilta. Kaudella 2011 otetaan käyttöön 
uusi väyläleikkuri.

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

Ulkopuolisten tekijöiden vaikutus onnistu-
neeseen hoitokauteen on suuri. Ulkopuolisia 
tekijöitä ovat ennen kaikkea lämpötila ja sa-
demäärä. Lämpötila vaikuttaa suoranaisesti 
nurmen kasvuun ja sateet kentänhoitoon ja 
pelaamiseen. Jotta kenttä olisi jatkuvasti, myös 
rajuimpien sateiden jälkeen pelikunnossa, 
tulisi joka syksy korjata vanhoja viheriöitä, 
lyöntipaikkoja sekä parantaa salaojitusta 
koko kentän alueella. Vuonna 2012 ei tulla 
tekemään viheriökorjauksia ja tämän vuoksi 
syksyllä 2011 korjataan viheriöalueet 5. ja 17. 
viheriön osalta.

Kentänhoitokaudella 2011 kiinnitetään 
erityishuomiota kentän yleiseen siisteyteen 
sekä viimeistelyyn. Tämän lisäksi panostetaan 
myös piharatamon sekä muiden rikkakasvien 
torjuntaan karheikoista ja tätä varten myös 
karheikkoja ryhdytään lannoittamaan, jotta 
nurmen kasvuun saadaan voimaa. 

Kenttähenkilökunta osallistuu tarvittaessa 
alan koulutustilaisuuksiin ja messuihin. Ym-
päristöasioissa yhteistyötä jatketaan Turun 
kaupungin ympäristö- ja kaavoitusviraston 
sekä Turun Yliopiston Kasvitieteellisen puu-
tarhan kanssa. 

Tiivistelmä Aura Golf ry.n kentänhoito-
suunnitelmasta kaudella 2011:
Tammikuu

Suoritetaan konehuoltoja, lumitöitä sekä 
kentän sivustojen raivausta ja puiden hoitoa.

Helmikuu
Rakennusten ja kalusteiden kunnossapito, 
7. väylän vesiesteiden korjaus.

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

Huhtikuu
Suoritetaan ensimmäiset viheriöiden jy-
räykset, pystyleikkuut ja kylvötyöt. Lyönti-
paikkojen pystyleikkuu ja kylväminen sekä 
bunkkereiden kanttaus. Väylien verkotus ja 
pystyleikkuu, kalusteet kentälle, käytävien 
kunnostus, rangen käyttöönotto, sadetus-
laitteiden avaus ja korjaus. Harsojen poisto, 
viheriöhiekoitus, viheriöiden, foregriininen 

ja lyöntipaikkojen lannoitus, ensimmäiset 
leikkuut. 7. vesiesteen reunojen pintatöitä. 
Kaksi kausityöntekijää aloittaa.

Toukokuu
Viheriöiden nestelannoitukset tehdään vii-
koittain, samoin niiden pintailmastointeja 
tehdään yhtä viikkoa lukuun ottamatta, 
jolloin viheriöt pystyleikataan. Väylät lan-
noitetaan kahdesti ja lyöntipaikat sekä 
foregriinit vähintään kerran. Lisäksi suori-
tetaan karheikkojen kylvötöitä sekä niiden 
rikkaruohojen torjuntaruiskutuksia. Loput 
kausityöntekijät aloittavat toukokuun aikana.

Kesäkuu
Valmistautuminen Felix Finnish Ladies 
Openiin, johon kuuluu mm. viheriöiden 
nestelannoitus, pystyleikkuu sekä hiekoitus. 
Kisan aikana viheriöt jyrätään päivittäin. 
Kisan jälkeisellä viikolla viheriöt pintailmas-
toidaan ja lannoitetaan sekä lyöntipaikat 
ilmastoidaan ja hiekoitetaan. Loppukuussa 
viheriöt pystyleikataan ja niiden lannoituksia 
jatketaan, samoin lyöntipaikat lannoitetaan. 
Viheriöt pintailmastoidaan vielä kertaalleen 
sekä tehdään asianmukainen kasvitautien 
torjunta.    

Heinäkuu
Kuukauden alussa suoritetaan sekä viheri-
öiden lannoitukset että pintailmastoinnit 
vähintään kahdesti ja valmistautuminen 
loppukuun suurkilpailuihin aloitetaan. Vi-
heröiden pystyleikkuut ja hiekoitukset ovat 
lannoituksen ohella tärkeitä asioita.

elokuu
Viheriöiden pintailmastointeja ja lannoituk-
sia jatketaan viikoittain. Lisäksi lyöntipaikkoja 
ilmastoidaan ja hiekoitetaan. Ensimmäiset 
kausityöntekijät lopettavat.  

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

Lokakuu
Kentän perusparannukset aloitetaan erillisen 
suunnitelman mukaisesti, viheriöalueet 5 
ja 17 korjataan. Talvityöt aloitetaan, koko 
pelialueen ilmastoinnit suoritetaan, väylät 
pystyleikataan ja kastelujärjestelmä tyhjen-
netään. Viimeiset kausityöntekijät lopettavat.

Loppuvuosi
Sääolosuhteiden mukaisesti tehdään tarvit-
tavia talvitöitä.  

Leikkuusuunnitelma kaudelle 2011
Viheriöt:  päivittäin, pl. torstai, jolloin  
 viheriöt jyrätään
Foregriinit: maanantai/keskiviikko/  
 perjantai
Lyöntipaikat: maanantai/keskiviikko/  
 perjantai

TOIMINTASUUNNITELMA 2011
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Väylät: maanantai/keskiviikko/  
 perjantai/lauantai
Karheikot: n. kerran viikossa

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

KILPAILU- JA 
TASOITUSTOIMINTA
Kilpailutoiminnan tarkoituksena on toimia 
AG:n jäsenten haluamalla tavalla. Tavoitteena 
on järjestää jäsenistöä kiinnostavia sekä lajia 
edistäviä kilpailuja. Viimekautena tuli myös 
selkeästi esille se, että hyville kilpailuille on
kysyntää jäsenistössämme. Toimikunnan 
tavoitteena on kehittää toimintaansa, jotta 
pystymme tarjoamaan kaudella 2011 entistä 
monipuolisempia ja parempia kilpailuja. Toi-
mikunnan tavoite on myös tiivistää yhteistyötä
muiden toimikuntien kanssa, ennen kaikkea 
klubi- ja senioritoimikunnan kanssa. Tavoit-
teena on myös aloittaa valmistelut 2013 EM-
kisoja varten.

Kilpailukalenteri 2011 julkaistaan koti-
sivuillamme heti, kun se on valmis.

Tasoitukset pidetään ajan tasalla sääntö-
jen puitteissa.

VALMENNUS- JA 
JUNIORITOIMINTA
TS-GoLFKouLu. Järjestetään laajuudeltaan ja 
puitteiltaan aikaisemman mallin mukaisesti. 
Osanottajat valitaan ilmoittautumisjärjestyk-
sessä siten, että vasta-alkajia, jotka eivät ole 
yhdistyksen jäseniä otetaan mukaan noin 
puolet ja seuran jäseniä, jo golfia osaavia 
otetaan mukaan niin monta, että yhteismää-
räksi tulee 55 koululaista. Koulun ohjelma 
noudattaa aikaisempaa mallia. Alaikäraja on 
9 vuotta ja koulun hinta on 180 �.

Vastuullisena kouluttajana toimii assistant 
pro Ville Sirkiä. Muut kouluttajat ovat seuran 
edustus-, haastajaryhmä- ja aluetourpelaajia. 
Kouluttajina toimiville pelaajille järjestetään 
palkkioleiri. 

LeiriT. Kilpapelaajille järjestetään helmikuus-
sa harjoitusleiri Kyproksella:

Leirille valitaan halukkaista 10 junioria 
tai mikäli halukkaita ei ole tarpeeksi, valitaan 
mukaan nuoria aikuisia. Juniorien leirillä 
on mukana seuran pro Sakari Aho. Leiri to-
teutetaan yksityiskohtaisen suunnitelman 
mukaisesti siten, että pelataan 7-10 kierrosta 
golfia ja lisäksi harjoitellaan vähintään 4 tuntia 
päivässä. 

Kevätleiri Ruotsiin ennen Aura Golfin ken-
tän avautumista järjestetään Sakarin toimesta. 
Mukaan leirille lähtee Talent juniorit (max.11 
henk.), edustusjuniorit ja -aikuiset (max.12 
henk.) Leiri toteutetaan yksityiskohtaisen 
suunnitelman mukaisesti, jonka Sakari laatii. 

Kalle Samooja on siirtynyt ammattilais-
pelaajaksi. Hän kuuluu edelleen Golfliiton 
tukiryhmään ja osallistuu maajoukkueen ja 
tuoreiden ammattipelaajien leirityksiin. 

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

TALViHArJoiTTeLu. Talviharjoitteluhalli on 
varattu tasoryhmien pelaajien käyttöön maa-
nantaina 1,5 h, tiistaina 3,5 h sekä torstaina ja 
sunnuntaina 1 h. Talviharjoittelun ohjauksesta 
vastaavat seuramme pro Sakari Aho, assistant 
prot Ville Sirkiä ja Antti Lehtinen. Ohjaajat 
avustavat tarvittaessa.

KeSÄHArJoiTTeLu. Aikuisten valioryhmä, 
edustus- ja haastajapelaajat harjoittele-
vat henkilökohtaisen harjoitusohjelmansa 
mukaisesti sekä käyvät säännöllisesti pron 
yksilöharjoituksissa.   

Juniori-, valio-, edustus- ja haastajaryhmät 
harjoittelevat ohjatusti ryhmässä 15 krt + 10 
yksityisharjoitusta pron kanssa sekä henkilö-
kohtaisen ohjelman mukaisesti. 

Aluetour-ryhmä harjoittelee Antti Lehtisen 
johdolla 25 kertaa.

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

Sininen ryhmä harjoittelee Ville Sirkiän 
ja Antti Lehtisen valmennuksessa 25 kertaa. 
Harrasteryhmä harjoittelee Ville Sirkiän joh-
dolla ohjatusti 35 kertaa.

YHTeiSTYöKuMppANiT. OP ja Viking Line 
tulevat jatkamaan vanhoina yhteistyökumppa-
neina. Taulukeskus TK-Team on myös luvannut 
panoksensa juniorigolfin hyväksi. Juniorimää-
rän kasvaessa yhteistyökumppaneiden määrä 
ja panostus tulee olemaan tärkeä asia tulevalla 
kaudella. Kumppaneita hankitaan kauden 
edetessä harkinnan mukaan.

ArVoKiLpAiLuT. Pyritään osallistumaan mies-
ten, naisten ja juniorien joukkue SM-kisoihin.  
Aikuisten kisoissa on mukana joukkueenjoh-
taja ja juniorien mukana kisoissa 1 huoltaja. 
Junioreille järjestetään nuotitusleiri hyvissä 
ajoin ennen kisaa.

Pyritään osallistumaan kaikkiin SM kisoihin 
seuraavasti:
Reikäpeli SM miehet  4 osallistujaa 
tavoite 1 pelaaja 8 joukkoon
Lyöntipeli SM miehet  4 osallistujaa 
tavoite kaikki selvittävät cutin ja 1 pelaaja 
15 joukkoon
Reikäpeli SM juniorit  4 osallistujaa 
tavoite 1 pelaaja 8 joukkoon
Lyöntipeli SM juniorit 4 osallistujaa 
tavoite 2 pelaajaa 10 joukkoon

FiNNiSH Tour. Viisi pelaajaa osallistuu ak-
tiivisesti. Tavoite lopullisessa pistetaulukossa 
kaikki pisteille ja kaksi 30:n joukkoon. Yksit-
täisiä sijoituksia 15 joukkoon. 

FiNNiSH Tour -KArSiNNAT. Karsintaan 
osallistuvat ne aikuispelaajat, joilla ei muulla 
perusteella ole sellaista FT kategoriaa, jol-
la todennäköisesti pääsee useimpiin kisoi-
hin. Juniori-ikäiset pelaajat voivat osallistua 

karsintoihin omalla kustannuksellaan. He 
voivat hakea valmennustukea karsintojen 
aiheuttamiin kuluihin. 

FiNNiSH AMATeur opeN. FAO:iin osallistuu 
4-henkinen joukkue. Tavoite, yksi sijoittuu 20 
joukkoon.

FiNNiSH Tour -HAASTAJAKierTue. FT-haas-
tajakiertueelle osallistuvat ne edustus- ja haas-
tajapelaajat, jotka eivät ole FT joukkueessa. 
Pyritään osallistumaan 4-henkisin joukkuein. 
Tavoite napsia pelipaikkoja FT:lle. Rankingin 
perusteella 1 pelaaja saa kategorian FT:lle. 

FiNNAir JuNior Tour -KiSAT, ALLe 21 V. Ta-
voite saada 2-4:n pelaajan ryhmä vakituisesti 
kiertueelle. Yksittäisiä sijoituksia 10 joukkoon. 

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

TSeMppiTour, ALLe 14 V TYTöT JA po-
JAT. Viimekesänä loistavaa palautetta saanut 
Tsemppitour tulee tulevanakin kautena ole-
maan uusien kilpagolffareiden näytönpaikka. 
Jokaiseen alueemme kilpailuun kannustetaan 
osallistujia siten, että jokaisessa kilpailussa 
olisi ainakin 7 seuramme jäsentä mukana. 
Juniori- ja valmennustoimikunta organisoi kul-
jetukset kilpailuihin vanhempien avustuksella.

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

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.  

peLAAJieN KouLuTuS. Koulutus on AG:n 
nuorille pelaajille tarjoama kasvatuksellinen 
ja yleisiä elämäntaitoja sisältävä osa, joka 
annetaan kaikille veloituksetta. Koulutuksen 
tavoitteena on AG:n juniorimenestyksen jat-
kaminen ja vastaavan menestyksen saavut-
taminen aikuisten tasolla. Pelaajat oppivat 
asettamaan tavoitteita, harjoittelemaan ja 
pelaamaan suunnitelmallisesti sekä kestä-
mään häiriötekijät niin harjoituksissa kuin 
kilpailuissakin. 

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

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

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

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

MARKKINOINTI JA 
TIEDOTUS
Viestinnän kehittäminen on edelleen toimi-
kunnan tärkeimpiä tehtäviä. Viheriö-lehden 
uudistus sekä taiton että sisällön osalta toteu-
tetaan vuoden ensimmäisestä lehdestä alkaen. 
Viheriö-lehti ilmestyy jatkossakin kolme kertaa 
vuodessa.  Myös sähköisen viestinnän työka-
luja kehitetään nopean tiedotuksen tarpeisiin.  
Markkinointituottojen osalta ei tavoitella 
kasvua, vaan tavoitteena on ylläpitää viime 
vuonna saavutettu taso kasvattamatta kuluja. 

Yhteistyökumppaneille järjestetään kevät- 
ja syysmatkat. PGA-kilpailut (Felix Finnish 
Ladies Open ja Gant Open) järjestetään edel-
leen yhteistyössä ruotsalaisen ammattiorga-
nisaation kanssa ja molemmat kilpailut ovat 
osa Ruotsin kiertuetta, Nordea Touria. Toimi-
kunta pyrkii hyödyntämään näiden kisojen 
julkisuutta aikaisempaa paremmin niin Aura 
Golfin omassa kuin yhteistyökumppaneidenkin 
viestinnässä.

Toimintavuoden aikana aloitetaan myös 
EM 2013 -projektin toteuttaminen, jota varten 
perustetaan erilliset työryhmät vastaamaan 
järjestelyistä, viestinnästä, varainhankin-
nasta sekä muista arvokilpailuihin liittyvistä 
toimenpiteistä. 

Green fee- ja rangetuottojen osalta pyri-
tään säilyttämään viime vuoden taso.

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

Klubiottelut: Tammer-Golf, Salo Golf ja 
Harjattula Golf & CC

Varsinais-Suomen liigaottelut pyörivät 
entiseen tapaan 10 seuran kesken.

Seniorien kuukausikilpailut pelataan kuten 
ennenkin, ehkä kuitenkin uusin ideoin.

Finnish Senior Openissa seniorimme vas-
taavat kilpailujärjestelyistä.

Seuramme seniorimestaruuskilpailut pe-
lataan eri päivinä kuin muut ryhmät pelaavat.

Talvikauden toiminta jatkuu entiseen 
tapaan: maanantaisin jumppaa, tiistaisin ja 
perjantaisin keilausta, keskiviikkoisin lyön-
tihalliharjoitusta ja lumitilanteesta riippuen 
myös hiihtoa.

Seniorien pelimatkoja pyritään tekemään 
ainakin kotimaassa ja ehkä ulkomaillekin.

KIINTEISTÖJEN HOITO JA 
RAKENTAMINEN
Pysäköintialueen pieni laajennus ja uudelleen 
asfaltointi on ohjelmassa keväällä. Tarkoituk-
sena on varmistaa liikenteen sujuvuus myös 
pysäköintialueella. 

Ykkösteelle on suunnitteilla kiinteä lähet-
täjän katos, joka tulee noudattamaan samaa 
henkeä kuin nykyinen portti tee-alueelle. 
Lisäksi käynnistetään huoltorakennuksen 
laajennuksen suunnittelu.

KAPTEENIN ASIAT
Ennen kauden alkua järjestetään sääntö/
etiketti-ilta jäsenistölle ja uudet jäsenet tutus-
tuvat Aura Golfiin ja tapoihimme toukokuun 
aikana.

Klubiottelut pelataan seuraavasti: Aura 
Golf matkustaa Taliin ja Ahvenanmaalle ja 
vastaavasti tamperelaiset tulevat Ruissaloon. 

Lounais-Suomen Kapteenit tapaavat myö-
hemmin ilmoitettavalla kentällä.

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

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

Kapteeni on erittäin halukas keskuste-
lemaan kaikista jäsenistöä askarruttavista 
kysymyksistä.  Keskustelu asioista lisää kes-
kinäistä ymmärtämistä ja parantaa klubimme 
ilmapiiriä ja viihtyvyyttä.
  
NAISTOIMIKUNTA
Kauden aikana tullaan järjestämään naisten-
kierrokset maanantaisin samaan tapaan kuin 
kaudella 2010. Käydään läpi pelimuotoja, 
sääntöjä ja etikettiä. Niksinurkkaa kehitellään 
Sakari Ahon kanssa. 

Järjestetään aloitus- ja päätösilta, joi-
hin hankitaan luennoitsija omasta seuras-
ta. Ohjelmassa on myös yksi kilpailu- tai 
tutustumismatka. 

Otetaan osaa Ladyliigaan ja pyritään ke-
hittämään yhteistyötä muiden lähiseudun 
seurojen kanssa.  

Autetaan klubi- ja kilpailutoimikuntaa tar-
peen mukaan ja pyritään järjestämään heidän 
kanssaan yhteisiä tapahtumia jäsenille (esim. 
vappu, juhannus ja elokuun tapahtuma).
 
KLUBIMESTARI
Klubitoimikunta järjestää kaudella 2011 seu-
raavat tapahtumat jäsenistölle – Rakkaudesta 
golfiin
Huhtikuu

Talkoot järjestetään, mikäli sää antaa myö-
den, sillä pääsiäinen on tänä vuonna vasta 
huhtikuun lopulla, joten talkoiden ajankohta 
tulisi olla puolessa välissä kuuta. Talkoissa 
siistitään klubin ympäristö. Seuraa ilmoit-
telua nettisivuilla huhtikuussa.

Toukokuu
Vappuhumpuuki, greensome, pelataan 
sunnuntaina 1.5. Perinteinen vappulounas 
on katettuna klubilla pelin jälkeen. Kutsu 
julkaistaan Viheriössä, nettisivuilla ja ilmoi-
tustauluilla. Ei kilpailumaksua, Vappulounas 
on maksullinen.

Kesäkuu
Midnight Scramble torstaina 23.6. juhannuk-
sen aaton aattona. Juhannusateria tarjoillaan 
klubilla pelin ja juhannussaunan jälkeen. Ei 
kilpailumaksua, ateria on maksullinen. 

elokuu
3 mailan rapukisa. Lisätietoa saatavilla kau-
den alkaessa.

Syys-/lokakuu
Everybody ja juhlat klubilla.

uutta vuonna 2011
Kauden aikana - ja jopa sen päätyttyä on 
tulossa yllätystapahtumia kaikille, joten kan-
nattaa seurata ilmoittelua netissä ja klubilla. 

PRO SHOP JA RAVINTOLA
Pro Shopin toimintaa jatkaa Golfpuoti Oy ja 
golfravintolan toiminnasta vastaa Ruissalon 
Golfravintola Oy, Marika Lavonen.
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Joonas Granberg ja Kalle Samooja suorittivat 
todellisen uroteon Hua Hinissa käydyssä Asian 
Tourin karsintafinaalissa tammikuun loppu-
puolella. Molemmat herrat selvittivät neljän 
kierroksen esikarsinnan kunnialla ja lunastivat 
paikkansa varsinaiseen finaaliin, jossa pelattiin 
toiset 72 reikää ja jaossa oli yhteensä 40 täyttä 
pelioikeutta maailman kolmanneksi rahakkaim-
malle golfkiertueelle.

Karsintafinaalin ensimmäinen kierros alkoi 
molempien osalta hieman tunnustellen, mutta 
suksi ei lipsunut liikaa ja katsekontakti karsinta-
rajaan säilyi. Toisella kierroksella pistettiin lisää 
höyryä koneeseen, Kalle pelasi neljä alle parin 
ja Joonaskin löi tauluun tuloksen 69, kolme alle 
ihannetuloksen. Kolmannella kierroksella otettiin 
jo todella tukeva ote kiertueen pelioikeuteen 

Joonas ja Kalle
 Asian Tourille

Teksti Sami Pere, kuvat Keimo Komulainen
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kirjoittamalla molempien tuloskortteihin 68 
lyöntiä. Kylmähermoinen kaksikko selvitti vii-
meisenkin kierroksen kunnialla, molempien 
lopputulos oli 10 alle parin ja tällä irtosi veljel-
lisesti jaettu 16. sija sekä täysi pelioikeus Asian 
Tourille kaudelle 2011.

Karsintojen kautta saatu kortti ei tosin oikeuta 
suoraan paikkaan suurimpiin kilpailuihin, jotka 
käydään yhteiskilpailuina ET:n kanssa. Onnistu-
neet avauskisat kiertueella antaisivat kuitenkin 
hyvät mahdollisuudet näyttöpaikkaan myös 
näissä kisoissa maailmantähtien keskellä.  

Uusi työpaikka antaa tukevan selkänojan kum-
mankin pelaajan urakehitykselle. Kallen ammatti-
laisura sai todella lentävän lähdön ja Joonakselle 
pelioikeus yhdelle pääkiertueista antoi uuden 

alun koko hommaan. Kunnianhimoisina pelaa-
jina molempien tavoitteet ovat kuitenkin paljon 
korkeammalla, Asian Tour on siirtymävaihe kohti 
suurempia ympyröitä. Näiden tavoitteiden to-
teuttaminen vaatii kuitenkin paljon työtä ja ensin 
tulee vakiinnuttaa paikka turnausviikonloppujen 
kahdella viimeisellä pelikierroksella. 

Viheriö-lehti ja Aura Golfin www-sivut seuraavat 
kauden aikana tiiviisti Aura Golfin omien poikien 
menestystä maailmalla, toivottavasti saamme 
välitettyä hienoja tunnelmapaloja kaukaa idästä 
ja ennen kaikkea raportoitua myös kilpailullisesta 
menestyksestä.

Viheriö-lehti onnittelee molempia pelaajia hie-
nosta suorituksesta ja toivottaa menestyksekästä 
pelikautta Asian Tourilla kaudella 2011!  
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CAddieMASTereiLLe

Tehtävät:
• ajanvaraus ja tilastointi
• pelaajien neuvonta ja asiakaspalvelu
• peli- ja kilpailumaksujen vastaanotto sekä kilpailujen 

lähtörutiinit ja tulospalvelu
• golfautojen vuokraus sekä käytön valvonta
• pelitoiminnan, klubialueen sekä rangen valvonta
• Pro Shopin myyntitoiminta
• muut toiminnanjohtajan määräämät tehtävät

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

edellytämme:
• asiakaspalveluhenkisyyttä ja joustavuutta
• hyvää ja monipuolista kielitaitoa
• golfin tuntemusta
• mahdollisuutta kaksivuorotyöhön sekä mahdollisuutta 

työskennellä toukokuun alusta syyskuun loppuun
• 18 vuoden ikää

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Sami Pere, 
puh. (02) 258 9221 tai 0400 355 155
Hakemukset sähköpostilla 10.3.2011 
mennessä: sami.pere@auragolf.fi

KESÄTÖITÄ TARJOLLA

KeNTÄNHoiTAJiLLe JA pALLoNKerÄÄJiLLe

• kentänhoitotehtäviä töiden ja tarpeen mukaan
• edellytämme hyvää fyysistä kuntoa, mielellään 

ajokorttia ja kokemusta vastaavista töistä sekä 18 
vuoden ikää

• pallonkerääjien ikäraja 15 vuotta 

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

Hakemukset sähköpostilla 10.3.2011 mennessä, 
kentänhoitajat: matti.hoglund@auragolf.fi, 
pallonkerääjät: sami.lahti@auragolf.fi 



ÄlÄ chippaa 
draiverilla.

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

if.fi
010 19 15 00

Meiltä saat molemmat.

Olemme vakavarainen asiantuntijapankki, jolla on myös
erittäin kilpailukykyiset hinnat. Keskitä asiointisi meille, saat
henkilökohtaisen pankkineuvojan sekä rahanarvoisia etuja.
Liity Etuohjelmaan ja hyödynnä asiantuntemuksemme.
     Soita Asiakaspalveluumme 0200 3000 (pvm/mpm)
ma–pe 8–20 ja kysy lisää. Samalla voit varata ajan henkilö-
kohtaiseen tapaamiseen.
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Teemme sen mahdolliseksi

nordea.fi



Aura Golf ry:n sääntömääräinen varsinainen 
kokous pidetään maanantaina 28. helmikuu-
ta 2011 klo 18.00 ravintola Suomalaisella 
pohjalla, Aurakatu 24 A, Turku (sisään kir-
jautumiset klo 17.00 lähtien)

eSiTYSLiSTA
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja 

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

päätösvaltaisuus
7. esitetään hallituksen laatima toimin-

takertomus ja tilinpäätös sekä tilintar-
kastajien lausunto

8. päätetään tilinpäätöksen vahvistami-
sesta ja vastuuvapauden myöntämi-
sestä hallituksen jäsenille ja muille 
tilivelvollisille

9. Valitaan jäsenet hallituksen erovuo-
roisten tilalle sääntöjen 6. pykälässä 
mainituin edellytyksin *)

10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi 
varatilintarkastajaa

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

12. Vahvistetaan kuluvan vuoden toimin-
tasuunnitelma ja siihen perustuva 
talousarvio

13. Kokouksen päättäminen

 *) erovuoroisten hallituksen jäsenten  
  vastuualueet ovat:
 1. Talousasiat 
 2. Markkinointi ja pr
 3. Naisten kapteeni

 TerVeTuLoA!
 Aura Golf ry
 Hallitus

Aura Golf
VÄYLÄ-

SPONSORIT VUOSIKOKOUSKUTSU

Yhteistyö golfin 
parissa tuottaa aina 

hyviä tuloksia.
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ps. Kokouskutsu on julkaistu 11.2.2011 Turun Sanomissa ja Åbo underrättelserissä.




