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Pääkirjoitus

Golfin uudet säännöt astuivat voimaan vuoden alussa ja muutokset ovat tietysti 
aiheuttaneet myös keskustelua sekä hieman äimistelyäkin. Pieniä maistiaisia näistä 
on saatu alkuvuoden ammattilaiskisoissa, joissa on sivumennen sanoen ollut mel-
koisen mukavasti myös suomalaisia pelaajia mukana. Tässä lehdessä on yhteen- 
veto keskeisimmistä sääntömuutoksista ja lisäksi Aura Golf on mukana näissä 
talkoissa järjestämällä jäsenistölle kevään aikana kaksikin sääntöiltaa. Sääntöjen 
hallitsemisesta on vaikea keksiä mitään huonoja puolia ja tämähän ei tietenkään 
koske pelkästään golfsääntöjä. 

Loppusyksystä törmäsin kirjaimellisesti terveysongelmiin, kun polven eturis-
tiside napsahti eleettömästi poikki urheiluharrastuksessa. Ratkaisu löytyi vasta 
kirurgin veitsestä ja käynnissä on pitkä sekä hermoja koetteleva kuntoutus, joka 
on lopulta isommassa kuvassa aika pikku juttu. Elämäni ensimmäinen urheiluvam-
ma pysäytti kuitenkin ajattelemaan liikuntakyvyn ja terveyden merkitystä, joita 
pidetään helposti turhan itsestään selvyytenä. Toivottavasti kaikki meistä muis-
tavat arvostaa jokaista päivää, jonka saa viettää terveenä ja elinvoimaisena. Golf 
toimii siinäkin tarkoituksessa erinomaisesti, sekä henkisen että fyysisen kunnon 
ylläpitäjänä.

Kevät tuo merkittävän muutoksen myös Aura Golfin hallintoon, kun seuran pit-
käaikainen puheenjohtaja Toni Laakso jättää tehtävänsä täysin palvelleena. Golf-
seuran johtaminen on taitolaji, jossa täytyy päivittäin olla valmis kompromisseihin 
sekä vastaanottamaan toisinaan hyvinkin rakentavia kehitysehdotuksia. Törmäyk-
siltä ei voi välttyä ja kaikkia ei pysty ainakaan samaan aikaan miellyttämään. Lähel-
tä seuranneena on kuitenkin helppo todeta, että Toni on päätöksissään ajatellut 
aina ensisijaisesti Aura Golfin etua. 

Ansiokasta työtä golfin hyväksi on tehty myös Turun ja Mynämäen ulkopuo-
lella, tästä osoituksena Suomen Golfliiton pari vuotta sitten myöntämä kultainen 
ansiomerkki. Esimiehenä Toni on ollut minulle reilu sekä oikeudenmukainen, tätä 
olen osannut aina arvostaa. Kaikesta emme ole olleet samaa mieltä, mutta ris-
tiriidat on pystytty käsittelemään tyylikkäästi ilman suurempia vaurioita. Haluan 
lämpimästi kiittää Tonia näistä yhteisistä 11 vuodesta Aura Golfin johdossa sekä 
toivottaa kaikkea hyvää jatkoon.

Vuosikokous pidetään Suomalaisella Pohjalla keskiviikkona 27.2.2019. Uuden 
puheenjohtajan valinnan lisäksi asialistalla on muitakin tärkeitä asioita, vain osal-
listumalla voit vaikuttaa.

Nähdään Pohjalla!

Sami Pere
toiminnanjohtaja
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17 vuotta Aura Golfin  
mukana
Keväällä 2002 allekirjoittaneen puhelin soi keskellä päivää. ”Toiminnanjohtaja  
Jorma Laxåback tässä terve, sopisiko palaveri klubitalolla jonain päivänä?”. Kes-
kustelussa kävi sittemmin ilmi, että palaverin osallistujat olisivat puheenjohtaja 
Heikki Vaiste, toiminnanjohtaja Laxåback sekä allekirjoittanut ja aiheena olisi 
mahdollinen jäsenyys Aura Golfin hallituksessa. Kesällä 2002 allekirjoittanut va-
littiinkin ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa talousasioista vastaavaksi jäse-
neksi ja sittemmin hallituksen kokouksessa varapuheenjohtajaksi. Tuossa vaihees-
sa en osannut suuremmissa haaveissakaan unelmoida kuinka mahtava ja antoisa 
”golf-ura” järjestötoiminnan parissa oli tuolloin alussa.

17 vuoteen mahtuu monen moista mieleen painuvaa tapahtumaa ja toimintaa 
niin seuratasolla kuin Suomen Golfliitossakin. Etenkin seuratoiminta on ollut kai-
kessa konkreettisuudessaan loistavaa vastapainoa papereiden kääntelemiselle ja 
lähimpänä sydäntä. Eri tapauksista ja tapahtumista saisi varmaan kevyesti kirjoi-
tettua yhden kirjan verran sivuja ja ehkäpä joskus aikani kuluksi niitä vielä laitan-
kin ylös paperille tulevia sukupolvia varten. Tärkeimpiä ovat kuitenkin aina olleet 
oman seuran järjestämät juhlat. Mukavimmat muistot liittyvät varmaankin vuosi- 
juhliin, sillä sekä seuran 50- että 60-vuotisjuhlat olivat molemmat varsin mieleen 
painuvia tapahtumia. 50-vuotisjuhlissa ohjelmaa riitti koko viikoksi niin naisille, 
junioreille ja senioreille erikseen kuin sitten vielä kaikille yhteisestikin. Yhteiseen 
kilpailuun osallistuneet saivat ainutlaatuisen mahdollisuuden kokeilla hikkori- 
mailojen kanssa pelaamisesta, mitä tuskin muutoin olisi päässyt kokemaan. 
60-vuotisjuhlassa koettiin taasen poikkeuksellisen suuren joukon voimalla todel-
lista seurahenkeä, kun puutarhajuhlaan kokoontui ennätysmäärä jäseniä nautti-
maan yhdessäolosta grilliruokineen.

Toni Laakso 
puheenjohtaja

Aura Golf on sääntöjensäkin perus-
teella urheiluseura ja seura on aina 
saavuttanut mainetta niin pelaajiensa 
kuin kilpailujen järjestämisenkin kaut-
ta. Seuran jäsentemme aktiivisuus 
on ollut perustana sille, että olem-
me kyenneet järjestämään naisten 
EM-kilpailut vuonna 2013 ja Challenge 
Tourin osakilpailun vuonna 2015, pu-
humattakaan jo yli 30 vuotta järjeste-
tystä Finnish Senior Open -kilpailusta. 
Kilpailujen järjestämisoikeuksien saa-
minen seuralle ei aina kuitenkaan ole 
itsestäänselvyys, vaikka näin helposti 
luullaan. Taustalla on kuitenkin seu-
ran pitkä historia hyvänä tapahtumien 
järjestäjänä, puitteiden taattu loista-
va kunto vuodesta toiseen sekä myös 
luottamuksen ja suhteiden on ollut olla 
sillä tasolla, että oikeuksia on meille 
myönnetty. Eikä pidä unohtaa myös-
kään taloudellisia edellytyksiä. Aura 
Golf on näiden edellä mainittujen kri-
teerien osalta ollut aina luottamuksen 
arvoinen. 

Lopuksi haluan esittää lämpimät kii-
tokset kaikille Aura Golfin jäsenille. 
Kiitokset ensinnäkin siitä, että olen 
saanut luottamuksenne mukaisesti 
olla näin hienon seuran puheenjohta-
jana 12 vuotta ja toisekseen myös siitä, 
että olette kaikki omalla toiminnallan-
ne edesauttaneet seuramme menes-
tystä osana suomalaista golfyhteisöä. 
Tälläisen seuran puheenjohtajana on 
ollut mukava olla. Kiitos myös henkilö- 
kunnalle, joka on huolehtinut kenttäm-
me ja muiden oheistuotteiden ja oheis-
palvelujen ylläpidosta aina erityistä kii-
tosta ansaitsevalla tasolla. Kun seuran 
talous on vakaalla pohjalla ja kenttäm-
me loistavassa kunnossa, on jatkossa-
kin helppo rakentaa tulevaisuutta pit-
käjänteisten päätösten varaan.
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Toimintakertomus 

2018

VUOSIKOKOUS 
Vuosikokous pidettiin 28.2.2018 Suomalaisella Pohjalla. Ko-
koukseen osallistui 76 yhdistyksen jäsentä. 

Kokouksessa valittiin hallituksen erovuoroisten jäsenten ti-
lalle viisi henkilöä. Reima Granberg (kentänhoito), Kenneth 
Löfgren (senioritoiminta) sekä Aki Lahti (klubimestari) valit-
tiin yksimielisesti uudelleen seuraavaksi kolmevuotiskau-
deksi. Jerker Brandt valittiin yksimielisesti uudeksi valmen-
nus- ja junioritoiminnasta vastaavaksi hallituksen jäseneksi. 
Sauli Gustafsson valittiin yksimielisesti kiinteistö- ja raken-
nustoiminnasta vastaavaksi hallituksen jäseneksi tehtäväs-
tä luopuneen Ilkka Hiltusen tilalle, toimikautta jäljellä yksi 
vuosi.  

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

HALLITUS 
Laakso Toni puheenjohtaja 
Suominen Jari talousasiat, varapuheenjohtaja
Rosenberg Peter  kilpailut
Lahti Aki  klubimestari
Kanervo Kari kapteeni
Granberg Reima kentänhoito
Vilander Micaela naistoimikunta, naisten kapteeni
Löfgren Kenneth senioritoimikunta
Gustafsson Sauli kiinteistö ja rakennus
Kakko Maarit markkinointi ja tiedotus 
Brandt Jerker valmennus- ja junioritoiminta

Hallitus kokoontui kauden aikana kahdeksan (8) kertaa.

Toimintakertomusta ei lain mukaan tarvitse  
liittää yhdistyksen tilinpäätökseen, eikä tätä  
toimintakertomusta ole laadittu kirjanpitolain 
perusteella.

HALLINTO
HENKILÖSTÖ
Vakituiset työntekijät  
Pere Sami   toiminnanjohtaja / työsuhde alkoi 2008
Sonck Mari   toimistosihteeri / työsuhde alkoi 2014
   
Kausityöntekijät 
Ahlgren Rasmus   caddiemaster / 2. kausi
Pöllänen Jussi   caddiemaster / 1. kausi
Tuominen Daniela   caddiemaster / 3. kausi
Stranius Oona   caddiemaster / 1. kausi

TOIMINTAKAUDEN TAVOITTEITA
Juhlavuoden yksi tärkeimmistä tavoitteista oli palauttaa ken-
tän ja erityisesti viheriöiden kunto vastaamaan kaikilta osin 
haluamme ylläpitää Suomen parasta kenttää. 

Kauden aikana pyrittiin edelleen kiinnittämään erityistä 
huomiota myös kentän viimeistelyyn sekä piha-alueiden ja 
yleisten tilojen siisteyteen sekä viihtyvyyteen. Yhtenä osa-
na viihtyvyyden lisäämistä rakennettiin aurinkoterassi klu-
bitalon etupihalle. Kokonaisuutena Aura Golfin tavoitteena 
oli tarjota jäsenille, vieraille sekä yhteistyökumppaneille 
alueemme paras palvelu- ja laatukokemus niin pelaamisen, 
ravintolatoiminnan kuin muidenkin palveluiden osalta. 

Aura Golfin tavoitteena oli hankkia uusia jäseniä ja sen myö-
tä pyrkiä pitämään jäsenmäärä nykyisellä tasolla. Kauden 
aikana oli määrä selvittää myös yhdistyksen sääntöjen ajan-
mukaisuus. Kauden muut tavoitteet perustuivat toimikun-
tien tekemiin toimintasuunnitelmiin, joiden katsotaan an-
tavan hyvän suunnan seuran toiminnan ylläpitämiselle sekä 
kehittämiselle. Taloudenhoidossa noudatettiin tarkkuutta ja 
huolellisuutta, jotta jäsenistön edut sekä pelimahdollisuudet 
saatiin turvattua parhaissa mahdollisissa olosuhteissa.

TALOUS 
Aura Golfin taloudellinen tilanne vuoden 2018 aikana eteni 
suunnitelmien mukaisesti. Varsinaisen toiminnan tulos oli 
noin 13 tuhatta euroa budjetoitua parempi ja varainhankin-
nan tulos 15 tuhatta euroa budjetoitua heikompi. 

Varsinaisen toiminnan tuottojen suurimmat budjettipoikkea-
mat syntyivät markkinointi- sekä rangetuottojen ja pelikau-
simaksujen jäädessä alle budjetoidun tason. Markkinoinnin 
nettotuotot olivat kuitenkin budjetoitua suuremmat, kun 
suurimmat säästöt budjettiin nähden syntyivät juuri mark-
kinoinnin kuluissa. 
 
Varainhankinnan tuotot jäivät tavoitteesta kohtuullisen run-
saasti, tämä näkyi erityisesti liittymismaksutuotoissa. Yksi-
tyiskohtaiset toteumaluvut budjetti-poikkeamineen löytyvät 
jäljempänä olevasta tuloslaskelmasta.
 
Tilikauden 2018 investoinnit olivat noin 24 tuhatta euroa, 
jotka koostuivat pääosin paineviemärijärjestelmään liittymi-
sestä ja aurinkoterassin rakentamisesta.
 
Tilikauden aikana lyhennettiin pitkäaikaisia lainoja 36 tuhat-
ta euroa. Aura Golf ry:n korolliset velat 31.12.2018 olivat 
noin 592 tuhatta euroa, joka on noin 48 tuhatta euroa vä-
hemmän kuin vuotta aikaisemmin. 
 
Tilikauden päättyessä Aura Golfin talous on edelleen vakaalla  
pohjalla.

TOIMIKUNNAT
Aura Golfin sääntöjen mukaan hallituksen jäsenet toimivat 
eri toimikuntien puheenjohtajina. Toimikunnat toimivat kau-
den aikana tehokkaasti ja hallituksessa käsitellyt asiat oli hy-
vin valmisteltu eri toimikunnissa. Toimikunnat kokoontuivat 
kauden aikana noin 20 kertaa. Toiminnanjohtaja osallistui 
kokouksiin toimenkuvansa mukaisesti. Kokouksien lisäksi 
toimikuntien jäsenet osallistuivat käytännön toimintaan kii-
tettävästi. 

KUNNIATOIMIKUNTA
Lundén Juhani (puheenjohtaja) 
Grandell Hannu 
Vaiste Heikki
 
KENTTÄTOIMIKUNTA
Granberg Reima (puheenjohtaja) 
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Höglund Matti 
Kanervo Kari 
Laxåback Jorma 
Lehto Manne 
Lithonius Markus 
Savolainen Tommi  
Välilä Juuso

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

Kausityöntekijät  
Arfman Daniel  kentänhoitaja / 1. kausi
Hannula Eerik  kentänhoitaja / 2. kausi
Hoikkala Jussi  kentänhoitaja / 2. kausi
Hopeanaula Antti  kentänhoitaja / 1. kausi
Kesälä Harri  kentänhoitaja / 5. kausi
Marjalaakso Janne kentänhoitaja / 1. kausi
Renvall Juho  kentänhoitaja / 1. kausi
Sirviö Janne  kentänhoitaja / 2. kausi
Täht Evely  kentänhoitaja / 2. kausi
  
Laitervo Jerry   pallonkerääjä / 2. kausi
Salmi Rasmus  pallonkerääjä / 1. kausi
Venhomaa Valtteri  pallonkerääjä / 2. kausi

Lähtökohta kentänhoitokauteen 2018 
oli kauden alkaessa hyvä. Edellisenä 
syksynä tehdyt suhteellisen mittavat 
siirtonurmityöt viheriöillä 15 ja 16 sekä 
siirtonurmiviheriöllä olivat talvehtineet 
hyvin, lisäksi edellisen kauden huo-
nokuntoisille viheriöille 4 ja 14 tehdyt 
kylvöt olivat lähteneet hyvin kasvuun, 
joten kenttä saatiin normaalin tavan 
mukaisesti avattua hyvässä kevätkun-
nossa vapuksi.

Kauden 2018 kentänhoitotoimenpiteet 
aloitettiin alkutalvesta puiden poistoil-
la 1, 10 ja 15 viheriöiden lähettyviltä 
tavoitteena vähentää varjostusta sekä 
puiden juuriston ravinteiden ja veden 
kulutusta viheriöillä. Ilmanvaihtoa ja 
valoisuutta parannettiin monien vihe-
riöiden, lyöntipaikkojen sekä väylien 
vierustoilta puiden runkokorkeuksia 
nostamalla henkilönostimen avulla.  
Maaliskuun alussa viheriöt, lyöntipai-
kat, väylät ja harjoitusalueet kalkittiin 
n. 12 tonnia. Töitä jatkettiin väylien, 
lyöntipaikkojen ja harjoitusalueen hie-
koituksella yhteensä n 400 tonnia. 
Lumien sulattua (jäätä ei ollut, joten 
lumia ei kannattanut poistaa), viheriöt 
pystyleikattiin, kylvettiin rönsyrölli/ky-
länurmikkaseoksella sekä hiekoitettiin. 
Viheriöt harsotettiin, viheröille 4, 14 ja 
15 ostettiin paksummat ja tumman vih-
reät kasvuharsot, jotta kasvualusta ke-
räisi enemmän lämpöä ja kosteutta kuin 
muut viheriöt. Sadetuslaitteet otettiin 
käyttöön 23.4 ja kenttä avattiin vapun-
päivänä 1.5.2018.

Kesäkauden leikkuukorkeudet olivat 
viheriöiden osalta 3,0 mm, lyöntipaikat 
ja foregreenit 7 mm, väylät 10 mm, esi-
karheikot 25 mm ja karheikot 60 mm. 
Kauden aikana viheriöt lannoitettiin 
18 kertaa nestemäisellä lannoitteella 
ja kertaalleen rakeisella. Lyöntipaikat 
lannoitettiin viidesti rakeisella lannoit-
teella. Väylät lannoitettiin kaksi kertaa 
rakeisella lannoitteella ja kertaalleen 
syksyllä nestemäisellä lannoitteella. 
Kesä- ja elokuun välisenä aikana käy-
tettiin viheriöillä PrimoMaxx -kasvun-

säädettä yhteensä neljä kertaa. Sieni-, 
home- ja laikkutauteja torjuttiin vihe-
riöillä kuudesti ja lyöntipaikoilla sekä 
väylillä kahdesti. Apila, voikukka ja pi-
haratamo torjuntoja tehtiin kahdesti 
karheikoilta ja kertaalleen lyöntipaikoil-
ta. Kauden aikana viheriöt tappi-ilmas-
tettiin kolme kertaa ja pintailmastettiin 
yhteensä seitsemän kertaa. Pystyleik-
kauksia tehtiin viheriöillä viidesti. Lyön-
tipaikat ja esiviheriöt tappi-ilmastoitiin 
kahdesti. Kauden päätyttyä kaikki ky-
seiset alueet sekä väylien ja karheikko-
jen kulutuskohdat holkki-ilmastoitiin. 
Alkukaudesta heinäkuun puoleenväliin 
asti viheriöt jyrättiin 2-3 kertaa viikos-
sa. Lyöntipelin SM-kilpailuissa sekä Fin-
nish Senior Openissa viheriöt jyrättiin 
päivittäin, jolloin stimp-lukema oli yli 3 
metriä (10 jalkaa).  Tämä kahden viikon 
jakso yhdistettynä poikkeuksellisen kui-
vaan ja kuumaan kauteen aiheutti vihe-
riöiden nurmelle stressitilan, jonka seu-
rauksena nurmi kuoli osittain viheriöiltä 
1 ja 12. Tilanne alkoi paranemaan vasta 
syyskuussa kuivuuden ja kuumuuden 
vähentyessä ja kylvöjen itäessä. Kau-
den aikana viheriöillä käytettiin kahdes-
ti kostutusainetta ja väylillä kertaalleen. 
Lähes päivittäin tehtiin letkuilla lisäkas-
teluja kentän eri alueiden kuivapaikois-
sa. Kasteluvettä käytettiin ennätysmää-
rä yli 32.000 kuutiometriä.

Peruskorjauksia ja muutoksia 
Lopputalvesta taukokioskin vessat 
yhdistettiin Ruissalon yksityisen ve-
siosuuskunnan urakoimaan painevie-
märiin. Kaivuu-urien viimeistely, kylvöt 
ja siirtonurmetus suoritettiin Aura Gol-
fin kentänhoidon toimesta toukokuun 
alussa. Syksyllä väylien 5, 6, 15 ja 16 
ylempien lyöntipaikkojen pinnat uusit-
tiin siirtonurmettamalla. 5.väylän viheri-
ön edusta tasoitettiin ja siirtonurmetet-
tiin. Viheriöiden 5 ja 17 hiekkaesteiden 
karheikon puoleisia reunoja madallet-
tiin ja siirtonurmetettiin.

Kaudella 2018 kenttähenkilöstö muo-
dostui kenttämestarista, huoltopäälli-
köstä, vakituisesta kentänhoitajasta ja 

yhdeksästä kentänhoitajasta sekä siis-
tijästä jonka palvelut ostettiin urakoit-
sijalta.

KILPAILUTOIMIKUNTA
Rosenberg Peter (puheenjohtaja)
Haaslahti Ville
Hallanoro Milla
Hartiala Olli
Huusko Juuso
Nordberg Jonas
Palm Kurt

Varsinaiseen kilpailukalenteriin kuulu-
neissa jäsenille ja/tai vieraille avoimissa 
kilpailuissa sekä cup- ja eri kk-kilpai-
luissa tehtiin kaikkiaan 3275 pelisuo-
ritusta, joista Aura Golfin omat jäsenet 
tekivät 2612 (80 %) ja vierailijat 663 
(20 %). Näiden lisäksi kutsukilpailuissa 
tehtiin 1574 pelisuoritusta, joista 27 % 
oli omien jäsenten tekemiä. 

Kauden ehdottomiin kilpailu- ja juh-
lahetkiin kuului Aura Golf 60-vuotis 
juhlakilpailu, joka keräsi suuren määrän 
osallistujia. Myös klubin muut leikki-
mieliset kilpailut keräsivät toistuvasti 
suuren joukon osallistujia, näistä mm. 
uuden ravintoloitsijan Jesse’s Dine 
Masters oli erityisesti pelaajien mie-
leen.

Enemmän kilpailuhenkisten tapahtu-
mien puolelta klubimestaruuskisat ve-
dettiin kiitettävän isolla porukalla läpi ja 
saatiin palkittua myös tasoitussarjojen 
parhaat hieman aikaisemmista kausista 
poiketen. Tätä kilpailumuotoa todennä-
köisesti jatketaan myös ensi vuonna.

Katsomon puolelta saatiin myös seura-
ta Suomen golfin parhaiden amatöörien 
ja useiden ammattilaisten kohtaamista. 
Kilpailu sai arvoisansa päätöksen uu-
sinnan muodossa, jonka vei ansaitusti 
nuori tulevaisuuden lupaus Alex Hie-
tala. Koko viikko oli nappisuoritus koko 
Aura Golfin tiimiltä ja kaikilta kilpailu-
toimikunnan alaisuudessa toimivilta va-
paaehtoishenkilöiltä.

Klubimestarit
Miehet  Aleksi Roima
Naiset  Petra Salko 
Pojat  Rasmus Salmi
Miehet 50 Harri Lehtinen
Miehet 60 Reima Granberg
Miehet 75 Veikko Kirjonen
Nelinpeli  Petra Salko ja 
  Aleksi Roima
Vuoden nousija Marko Vainio

Jäsenistömme HCP-luokittain

Singel-pelaajia (<9,5) 226, joista miehiä 
203 ja naisia 23.    

VALMENNUS- JA  
JUNIORITOIMIKUNTA
Brandt Jerker (puheenjohtaja)
Aho Sakari
Grandell Sakari
Kulmala Petri
Sirkiä Ville

TS-Golfkoulu 
Järjestettiin kaksi golfkoulua kesäkuun 
kahdella ensimmäisellä viikolla, mo-
lempiin kouluihin osallistui 40 lasta 
ja nuorta. Kouluun otettiin sekä Aura 
Golfin jäseniä että ulkopuolisia aloit-
televia golffareita. Vastuullisena kou-
luttajana toimi PGA pro Ville Sirkiä ja 
apukouluttajina eri valmennusryhmissä 
olevia pelaajia. Osa TS-golfkoululaisis-
ta jatkoi läpi kesän harrasteryhmässä 

Muut kilpailutulokset  
löytyvät nettisivuiltamme ja  
Viheriö-lehden numerosta 

3/2018. 

HCP 2018 2017 2016 2015

+4,4–4,4 66 62 70 66

4,5–11,4 250 240 234 233

11,5–18,4 298 303 312 318

18,5–26,4 356 357 357 340

26,5–36,0 241 253 259 245

Virallinen 

tasoitus
1211 1215 1232 1202

37,0–54,0 210 224 240 256

Tasoitus- 

pelaajia
1421 1439 1472 1458
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ja tyttöryhmässä. Ryhmät harjoittelivat kerran viikossa Ville 
Sirkiän johdolla.

Leirit 
Järjestettiin kolme leiriä. Ville Sirkiä vei pelurit hiihtolomalla 
suomalaisille tuttuun Lauro Golfiin. Mukana leirillä oli kilpa-
junioreita ja huoltajina heidän vanhempiaan. Kevätleiri huhti- 
kuussa suuntautui Bulgarian Golden Coastille. Mukana oli 
Sakari Ahon johdolla tiivis ja innokas ryhmä nuoria kilpape-
laajia ja aikuisia.

Lokakuussa Ville Sirkiä vei nuorimmat kilpajuniorimme kan-
sainväliseen kilpailuun Mijas Golfiin ja Torrequebradaan. 
Kilpailussa Aura Golfin juniorit putsasivat palkintopöydän 
puhtaaksi.

Kilpa 2 ja Future -ryhmille järjestettiin tammikuussa kahden 
päivän leiri Vierumäen Urheiluopistolla. Päivät täyttyivät laji- 
treeneistä, fysiikkatesteistä, salibandystä ja yhteisistä teema- 
palavereista. 

Talviharjoittelu 
Ryhmien talviharjoitustiloina toimivat Luolavuoren halli sekä 
Leaf Areena, joista oli varattu käyttöömme harjoitusvuoro-
ja eri tasoryhmillemme. Seuran prot vastasivat harjoittelun 
suunnittelusta ja valmennuksesta. Lisäksi Kilpa 1 ja Kilpa 2 
-ryhmäläiset harjoittelivat kausikorteilla Leaf Areenan hallilla 
yksilöllisen suunnitelman mukaan. Prot vetivät viikoittaiset 
fysiikkatreenit Kupittaan urheiluhallilla.

Kesäharjoittelu 
Kilpa 1 ryhmä (14-20 v.) Ryhmä harjoitteli yhdessä 1-2 kertaa 
viikossa, sekä yksilöllisen valmennussuunnitelman mukaan. 
Valmennuksesta vastasi Sakari Aho.

Harraste Talent -ryhmä (18-20 v.) harjoitteli kesäkauden ai-
kana ohjatusti kerran kahdessa viikossa Ville Sirkiän johdolla.

Kilpa 2 ryhmä (13-17 v.) Ryhmä harjoitteli yhdessä 2-3 ker-
taa viikossa. Ohjattujen harjoitusten määrä pidettiin edelleen 
korkeana. Tavoitteena oli saada juniorit viettämään kokonai-
sia päiviä golfkentällä ja sitä kautta sitoutumaan lajiin entistä 
voimakkaammin. Vetäjinä toimivat Sakari Aho ja Ville Sirkiä. 

Future ryhmä (10-13 v.) Ryhmä harjoitteli yhdessä 2-3 ker-
taa viikossa. Ohjattujen harjoitusten määrä pidettiin edel-
leen korkeana. Tavoitteena oli saada juniorit viettämään ko-
konaisia päiviä golfkentällä ja sitä kautta sitoutumaan lajiin 
entistä voimakkaammin. Valmennuksesta vastasi Ville Sirkiä 

Harrasteryhmä (10-14 v.) harjoitteli kesällä kerran viikossa ja 
osallistui aktiivisesti OP-pelipäiviin sekä junioreiden kk-kil-

pailuihin. Ryhmän vetäjänä toimi Ville Sirkiä.

Aloittajat -ryhmä (6-9 v.) koostui nuorimmista junioreistam-
me. Ryhmä harjoitteli kerran viikossa. Harjoituksissa käytiin 
läpi perusliikuntataitoja sekä pelin ideaa par 3-kentällä. Ryh-
mä osallistui aktiivisesti OP-pelipäiviin. Harjoituksien vetä-
jänä toimi Ville Sirkiä

Fyysinen harjoittelu
Jatkettiin yhteistyötä Fysioksen ja fysioteraupetti Marko 
Kinnusen kanssa. 

Kauden aikana järjestettiin viisi OP-pelipäivää, joihin kaiken 
tasoisten junioripelaajien oli mahdollista osallistua. Jokaisen 
pelipäivän päätteeksi syötiin yhdessä klubilla ja jaettiin pal-
kinnot päivän parhaille. Valmentajat olivat mukana päivissä 
starttereina, opastajina, kannustajina, valvojina ja esimerk-
keinä. Tapahtumat ovat tärkeässä roolissa sitouttaa alkutai-
paleella olevia nuoria lajin pariin.

Olosuhteet olivat hyvät. Nuorimmat juniorit jatkoivat tree-
neissään ja OP-pelipäivissä etuvitoselle rakennetun Par 3 
kentän käyttöä. Kokemukset olivat positiivisia. Väylät eivät 
tunnu liian pitkiltä ja tuloksiakin saatiin.

Junioritoiminnan tuet
Toimikunta haluaa kiittää yhteistyökumppaneitaan rahalli-
sesta tuesta, jonka avulla nuorten golffareiden kausi saatiin 
hoidettua kunnialla. Ilman heitä ei seuramme juniorityötä 
olisi mahdollista toteuttaa näin laajalla rintamalla. Lisäksi 
useiden vapaaehtoisten työpanos nuorten kanssa on kiitok-
sen arvoinen.

Menestys 2018
Future 
Kiertueelle osallistui keskimäärin 15 pelaajaa/kilpailu. Kaar-
lo Katajisto oli 12 v. poikien ranking 1 voittaen kaikki lännen 
osakilpailut. Sarjan kaksoisvoiton varmisti Alvar Niinikoski.

JCT 
Osallistujia oli keskimäärin 16 pelaajaa/kilpailu. Tyttöjen sar-
jan voitti Matilda Gustafsson. Pojissa menestys ei ollut odo-
tusten mukainen, Kari Nermes parhaana 17.

FJT 
Kilpailuihin osallistui keskimäärin 8 pelaajaa/kilpailu (yh-
teensä 10 kilpailua). Paras tyttöjen rankingissa oli Aada 
Rissanen 6. sija. Matilda otti uransa avausvoiton kiertueella 
Muuramen osakilpailussa. Pojissa paras oli Dennis Rike 33. 
sija. Viisi pelaajaa varmisti rankingin kautta pelioikeuden 
osaan tai koko kaudelle. Kaksi pelaajaa sai karsintojen kautta 
pelioikeuden alkukaudelle.

Finnish Tour
Kiertuelle osallistui kaksi pelaajaa. Elina Saksa voitti rankin-
gin ja Daniella Barrett oli 3.

Edustukset maajoukkueissa
• Elina Saksa aikuisten MM- ja nuorten EM-kisoissa sekä 

nuorten Olympialaisissa
• Daniella Barrett aikuisten EM-joukkueessa sekä henki-

lökohtaisissa EM-kisoissa
• Aada Rissanen nuorten EM-joukkueessa sekä European 

Young Masters -kisoissa

SM mitalit
Kultaa 
• Daniella Barrett Finnish Amateur Championship
Pronssia 
• Elina Saksa alle 18 v. reikäpeli 
• Aada Rissanen alle 16 v. lyöntipeli 
• Akseli Puro alle 14 v. lyöntipeli 
• Naisten joukkue: Aada Rissanen, Mette Hyvärinen ja 

Minea Vuori

Aura Golf voitti junioreiden seurarankingin ylivoimaiseen 
tapaan jo kolmantena vuonna peräkkäin. Tämä on kaikkien 
yhteinen saavutus ja se kertoo meidän laajasta tasosta.

Seuramme Prot osallistuivat Suomen ammattilaisten liiton 
PGA:n järjestämiin koulutuksiin.

SENIORITOIMIKUNTA
Löfgren Kenneth (puheenjohtaja)
Joenperä Veikko
Kulo Matti
Liitola Markku
Mäkelä Maija
Töytäri Olli
Vierinen Maija

Toukokuussa järjestettiin klubimatka Yyteri Golfiin, johon 
osallistui 29 Aura Golfin jäsentä.

Aura Golfin seniorit osallistuivat Varsinais-Suomen Seniori-
liigaan sijoittuen kahdeksanneksi.

Kuukausikilpailuja pelattiin yhteensä viisi kappaletta, osallis-
tujamäärät pysyivät edellisen vuoden tasolla, 40-60 pelaajaa 
/ kilpailu. Viikkokilpailut järjestettiin päivitetyillä säännöillä, 
osallistujamäärät pysyivät edelleen alhaisina.

KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSTOIMIKUNTA
Gustafsson Sauli (puheenjohtaja) 

Konehallin ulkopinnat maalattiin keväällä. Sosiaalirakennuk-
sen katto pestiin ja suunnitelmissa ollut paikkausmaalaus 
siirtyi seuraavalle vuodelle. Naisten saunan löylyhuoneen 
panelointi sekä lauteet uusittiin. Yksi sosiaalirakennuksen 
ilmanvaihtojärjestelmän koneista jouduttiin uusimaan.

Klubitalon etupihalle valmistui aurinkoterassi ja taukokioskin 
liittyminen paineviemärijärjestelmään tapahtui ennen kesää.   

Muuten kiinteistönhoidossa suoritettiin normaaleja hoito- ja 
korjaustöitä.  Kiinteistöjen siivouspalvelut ostettiin edelleen 
ulkopuoliselta yrittäjältä. 

KAPTEENIN TOIMIKUNTA
Kanervo Kari (kapteeni)

Alkukaudella järjestettiin uusien jäsenten tutustumisilta. Ke-
säkuussa osallistuttiin Luonais-Suomen kapteenien kokouk-
seen. Kauden aikana pelattiin perinteiset klubiottelut Ros-
lagenia sekä Helsingin Golfklubia vastaan, jotka molemmat 
olivat tänä vuonna kotiotteluita.

Head Pro Sakari Aho palkittiin kauden päätteeksi  
vuoden PGA Teaching Pro of the Year -palkinnolla.  
Valinnan teki PGA of Finland.
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NAISTOIMIKUNTA
Vilander Micaela (puheenjohtaja)
Kanervo Hanna
Muallim Minna
Oinonen Jane
Rantala Jaana

Aura Golfin naisten kauden avaustilai-
suus pidettiin 25.4. klubitalolla. Tilai-
suudessa keskusteltiin tulevan kauden 
ohjelmasta ja saimme maistiaiset uu-
den ravintoloitsijan tarjonnasta sekä 
esittää toivomuksia tulevalle kaudelle. 
Tilaisuuteen osallistui 36 naista.

Kaudelle 2018 tuotiin takaisin ohjel-
maan Naisten kierrokset, joita pelat-
tiin parillisina viikkoina keskiviikkoisin. 
Näitä pelattiin 7 kertaa ja näiden tar-
koitus on tutustuttaa naiset toisiinsa 
sekä nauttia golfista.

Naisten Sunnuntaina 10.6. järjestet-
tiin jo perinteeksi muodostunut Bring 
Your Own Putter -tapahtuma. Tämä 
tapahtuma on avoin koko jäsenistölle 
vierailijoineen ja oli jälleen hyvin suo-
sittu. Seuran jäsen sai tuoda mukanaan 
lajia harrastamattoman henkilön tu-
tustumaan golfiin ihan konkreettisesti, 
sillä tapahtuman peliosuudessa jäsen 
löi väylälyönnit ja vieras puttasi pallon 
viheriöllä reikään.

AG - EGS - Tawast Golf kolmoisklubi- 
ottelu pelattiin heinäkuussa Espoossa. 
Aura Golfin 8-henkinen joukkue vei 
kolmannen kerran harvinaisen vieras-
kenttävoiton. Joukkueessa pelasi Han-
nele Lehto-Laurila, Anja Jokinen, Mari 
Pullinen, Maija Vierinen, Maarit Kakko, 
Airi Reima, Riitta Ahonen ja Micaela 
Vilander.

Naisten vastuulla oli SM-kilpailun tu-
lospalvelu. Runsas parikymmentä va-
paaehtoista naisjäsentä hoiti jälleen 
kerran loistavasti tehtävänsä ja kehuja 
sateli Golfliiton suunnasta. Tämän li-
säksi Naistoimikunta järjesti kauden 
aika pelimatkan Pickala Golfiin Forest- 
kentälle, johon osallistui 21 naista.

Kauden aikana naisille suunnattuja ta-
pahtumia oli yhteensä 19 ja niihin osal-
listui 105 eri naista. Kaiken kaikkiaan 
naisia näissä eri tapahtumissa on ollut 
342 joka tekee 18 naista tapahtumaa 
kohden. Suosituimmat tapahtumat oli-
vat Mamselli sekä avajaisiltamme. 

Kauden aikana kisailtiin myös useassa 
erikoiskilpailussa. Vuoden Lady-pe-
laaja tittelissä kerättiin rankingpisteitä 
8 eri osakilpailussa. Näihin osallistui 
75 naista. Erikoiskilpailujen voittajat 
palkittiin naisten päätösillassa 26.10. 
Ravintola Bassissa johon osallistui 23 
naista.

MARKKINOINTITOIMIKUNTA
Kakko Maarit (puheenjohtaja)
Luomala Pia-Lotta
Lehtinen Harri
Savolainen Tommi

Toimikunnan tärkeimpiä asioita kaudel-
la 2018 oli seuran 60 v juhlajulkaisun 
tuottaminen. Julkaisu toimitettiin lähes 
100 sivuisena. Julkaisua jaettiin ilmai-
seksi jäsenistölle, kilpailijoille ja vieras-
pelaajille klubilla. Yhteistyökumppanit 
ja mainostajat saivat julkaisun postitse. 
Julkaisun kulut pystyttiin käytännössä 
kattamaan mainosmyyntituotoilla.

Yhteistyösopimuksissa pystyttiin 
säilyttämään lähes kaikki nykyiset 
kumppanuudet ja samalla onnistuttiin 
hankkimaan muutamia uusia toimijoita 
korvaamaan menetetyt kumppanuu-
det. Kovenevaan kilpailuun vastattiin 
kehittämällä palveluiden laatua sekä 
kiinnittämällä erityistä huomiota asiak-
kaiden ja kumppanien saamaan palve-
lukokemukseen. Erityisesti kiinnitettiin 
huomiota ravintolapalveluiden kehittä-
miseen ja laatuun viikoittaisten keskus-
telujen muodossa.
 
Viestintää kehitettiin erityisesti uu-
tiskirjeiden puolella. Keskeinen asia 
oli edelleen Aura Golfin kotisivujen 
www.auragolf.fi päivittäminen, jonka 
osalta suuremmat muutokset siirtyivät 

vuodelle 2019.  Viestintää kehitettiin 
myös klubitalolla olevan infotaulun 
avulla, josta saimme paljon positiivista 
palautetta.

Markkinoinnin nettotuotot kasvoivat 
yli viisi prosenttia edelliseen vuoteen 
verrattuna ja niiden tavoite ylitettiin 
reilusti. Arvokilpailut sekä yritystapah-
tumat ovat edelleen seuralle taloudel-
lisesti merkittäviä sekä myös tärkeä 
markkinointielementti. Myös laaduk-
kaan ravintolatoiminnan kannalta 
nämä ovat tärkeässä roolissa.

Viheriö-lehti ilmestyi toimintavuoden 
aikana kolme kertaa. Lehden päätoi-
mittajana toimi toiminnanjohtaja Sami 
Pere ja toimitussihteereinä sekä taitta-
jana Mari Sonck. Lehteä oli tuottamas-
sa myös Tommi Savolainen.

Green fee -tuotot pysyivät edelliseen 
vuoden tasolla, mutta niille asetetus-
ta tavoitteesta jäätiin hieman. Rangen 
tuotot laskivat edellisestä vuodesta 
eikä niille asetettua tavoitetta saavu-
tettu.  

KLUBITOIMIKUNTA 
Lahti Aki (puheenjohtaja)
Jaakola Jaana
Haaslahti Ville
Kalkari Petri
Kuikka Kari
Penttilä Satu
Pere Heidi

Talkoot järjestettiin 22.4.2018 ajan-
kohdalle tyypillisessä viileässä säässä. 
Paikalle oli saapunut paljon innokasta 
ja aikaansaavaa väkeä. Talkoissa keski-
tyttiin perinteiseen tapaan klubitalon 
ympäristön, rangen ja sisääntuloväylän 
siistimiseen.

Vappuhumpuuki pelattiin perinteisesti 
vapunpäivänä kylmässä ja sateisessa 
säässä. 66 pelaajaa uhmasi säätä ja 
tunnelmaa se ei päässyt pilaamaan. 
Vappulounaasta ja mainiosta mieslau-
lusta nautittiin pelien jälkeen klubilla.

Juhannus käynnistettiin Midnight 
Scramblen merkeissä aatonaattona. 
Kesän ainoat kylmät hetket osuivat 
juhannukseen. Osanotto oli runsas ja 
tunnelma korkealla, perunat, silli ja tilli 
löysivät omistajansa.

Kesä 2018 oli seuran 60-juhlavuosi 
ja juhlien järjestämiseen osallistuttiin 
myös klubitoimikunnan puolesta.

Suuri Klubikilpailu pelattiin 25.8.2018 
ja osallistujamäärä oli kiitettävät 140 
pelaajaa. 

6.10.2018 pelattiin kauden päätöskil-
pailu ja juhlittiin iltajuhlaa klubilla. Illan 
päätteeksi klubimuusikkomme Villen 
keräämä bändi musisoi pikkutunneille 
asti.

Kaikista tapahtumista löydät kuvasa-
toa Aura Golfin nettisivuilta kuvagal-
leriasta sekä Instgramista ja Faceboo-
kista.

Kauden aikana klubitoimikunnalla oli 
neljä varsinaista kokousta ja useita ta-
pahtumakohtaisia palavereja.

KENTÄN KÄYTTÖ
Kauden kokonaiskierrosmäärä oli 26 
700, joka on 200 kierrosta enemmän 

kuin vuotta aikaisemmin. Omia jäseniä 
kokonaismäärästä oli 21 700 ja vieras-
pelaajia 5 000.
 
Kenttä avattiin osittain 1.5.2018 ja 
kaikkien väylien osalta 4.5.2018 (ed.
vuosi osa väylistä 28.4.2017 ja kaikki 
väylät 4.5.2017). Kenttä suljettiin vii-
meisten väylien osalta 27.10.2018 (ed.
vuosi 24.10.2017), 

Vertailujaksona aikaisemmissa toimin-
takertomuksissa on käytetty touko-
kuun ensimmäisen ja syyskuun viimei-
sen päivän välistä ajanjaksoa.

Toimintakertomuksessa julkaistavat 
kierrosmäärät ovat vertailukelpoisia eri 
vuosien välillä, mutta eivät kuitenkaan 
vertailukelpoisia eri kenttien välillä. 
Aura Golfin kentän tilastointiin huo-
mioidaan ainoastaan tehdyt varaukset 
sekä kaikki kilpailuihin osallistumiset. 
Caddiemasterin aukioloaikojen ulko-
puolella, lähinnä aikaisin aamulla pelat-
tuja kierroksia ei nykyisessä tilastoin-
nissa huomioida.

Internetvaraus-% oli 86,5 (ed.vuosi 
83,1 %).  

RANGE JA HARJOITUSALUEET
Rangepalloja sekä lyöntimattoja uusit-

tiin tarpeen mukaan. 

JÄSENTIEDOT
Aura Golfin jäsenmäärä vuoden lo-
pussa oli 1 421 (viime vuonna 1 439), 
joista miehiä oli 869, naisia 396, poikia 
116 ja tyttöjä 40. 

PRO SHOP 
Pro Shopin palveluista vastasi Golf- 
puoti Oy, kauppias Antti Lehtinen. 
Tämän lisäksi Gant-tuotemerkillä oli 
shopissa oma osasto. Caddiemasterit 
hoitivat myyntityön.

RAVINTOLA
Aura Golfin klubiravintolan uutena 
yrittäjänä aloittivat Jesse Söderlund 
ja Elmeri Mäki (Jesse´s Dine Oy), jot-
ka jatkavat tehtävässä myös kaudella 
2019. 
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Tuloslaskelma

1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017 Budjetti 2018 Budjetti 2019

VARSINAINEN TOIMINTA

  VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTOT

         AG-tuotteet 312,90 472,58 1 000,00 1 000,00

         Kilpailut 53 713,64 40 511,81 54 500,00 36 000,00

         Valmennus ja koulutus 64 910,11 60 339,73 60 000,00 60 000,00

         Mainos- ja sponsori 225 349,68 207 429,19 230 000,00 218 000,00

         Greenfee 122 951,54 123 233,19 125 000,00 135 000,00

         Range 30 464,75 32 365,64 35 000,00 32 000,00

         Golfautovuokrat 6 306,44 4 342,75 4 500,00 17 000,00

         Pelikausimaksut 252 949,99 241 596,82 260 000,00 259 000,00

         Tilavuokrat 27 951,61 27 967,73 28 000,00 28 000,00

  VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTOT yhteensä 784 910,66 738 259,44 798 000,00 786 000,00

  VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT

  HENKILÖSTÖKULUT

         Kentänhoito -267 328,12 -276 153,46 -269 000,00 -268 000,00

         Hallinto -156 382,54 -154 841,78 -157 000,00 -157 000,00

  HENKILÖSTÖKULUT yhteensä -423 710,66 -430 995,24 -426 000,00 -425 000,00

  POISTOT -77 468,00 -80 374,00 -76 000,00 -76 000,00

  MUUT VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT

  VUOKRAT

         Maavuokrat -16 531,54 -16 446,12 -16 300,00 -16 500,00

         Kentänhoitokoneet -37 501,64 -40 761,92 -38 000,00 -45 000,00

         Toimistokoneet -4 140,84 -4 041,04 -4 000,00 -4 000,00

  VUOKRAT yhteensä -58 174,02 -61 249,08 -58 300,00 -65 500,00

  MUUT KULUT

         AG-tuotteet -1 038,50 -3 849,70 -1 000,00 -1 000,00

         Kilpailut -13 801,21 -17 282,36 -20 000,00 -12 000,00

         Valmennus- ja koulutus -99 953,87 -109 447,31 -95 000,00 -95 000,00

         Mainos- ja sponsori -15 535,24 -6 003,22 -35 000,00 -10 000,00

         Greenfee -2 099,39 -2 358,03 -3 000,00 -3 000,00

         Range -3 983,50 -2 804,82 -4 000,00 -4 000,00

         Kentänhoito -209 643,40 -200 582,04 -219 000,00 -214 000,00

         Kiinteistö -139 175,83 -132 072,12 -135 000,00 -145 000,00

         Muut toiminnan kulut -44 301,89 -48 584,19 -42 000,00 -42 000,00

         AG 60 vuotta kulut -14 774,44 -948,52 -10 000,00 0,00

  MUUT KULUT yhteensä -544 307,27 -523 932,31 -564 000,00 -526 000,00

        
1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017 Budjetti 2018 Budjetti 2019

  TOIMIKUNNAT

         Naistoimikunta -1 065,85 -3 027,40 -3 000,00 -3 000,00

         Senioritoimikunta -2 348,96 -4 219,71 -4 000,00 -4 000,00

         Klubimestari -4 780,17 -5 400,92 -6 000,00 -6 000,00

         Kapteeni -2 283,93 -3 671,68 -3 000,00 -3 000,00

  TOIMIKUNNAT yhteensä -10 478,91 -16 319,71 -16 000,00 -16 000,00

  MUUT VARS.TOIMINNAN KULUT yhteensä -612 960,20 -601 501,10 -638 300,00 -607 500,00

  VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT yhteensä -1 114 138,86 -1 112 870,34 -1 140 300,00 -1 108 500,00

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -329 228,20 -374 610,90 -342 300,00 -322 500,00

VARAINHANKINTA

  TUOTOT

         Jäsenmaksut 312 210,02 315 444,98 315 000,00 315 000,00

         Liittymismaksut 54 545,45 63 272,73 65 000,00 50 000,00

         Mainos- ja ilmoitus 12 034,52 4 520,97 17 000,00 10 000,00

         Vuokratuotot 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00

  TUOTOT yhteensä 380 589,99 385 038,68 398 800,00 376 800,00

  KULUT

         Jäsenkulut -40 471,00 -41 184,19 -40 000,00 -40 000,00

         Tiedotus -18 768,56 -11 243,16 -22 000,00 -10 000,00

  KULUT yhteensä -59 239,56 -52 427,35 -62 000,00 -50 000,00

VARAINHANKINTA yhteensä 321 350,43 332 611,33 336 800,00 326 800,00

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -7 877,77 -41 999,57 -5 500,00 4 300,00

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

  KORKOTUOTOT 1,09 980,48 0,00 0,00

  KORKOKULUT -11 090,41 -11 001,35 -10 000,00 -11 000,00

  MUUT RAHOITUSKULUT -3 963,59 -3 333,37 -3 000,00 -3 500,00

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT yhteensä -15 052,91 -13 354,24 -13 000,00 -14 500,00

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -22 930,68 -55 353,81 -18 500,00 -10 200,00

YLEISAVUSTUKSET 15 629,75 17 846,72 15 000,00 10 000,00

TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ -7 300,93 -37 507,09 -3 500,00 -200,00
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Tase

VASTAAVAA 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017

PYSYVÄT VASTAAVAT

  AINEELLISET HYÖDYKKEET

         Rakennukset ja rakennelmat 1 567 965,44 1 600 219,94

         Koneet ja kalusto 90 016,87 100 791,39

         Muut aineelliset hyödykkeet 395 435,01 405 271,02

         Osakkeet ja osuudet 181,64 181,64

PYSYVÄT VASTAAVAT yhteensä 2 053 598,96 2 106 463,99

VAIHTUVAT VASTAAVAT

  SAAMISET

         Myyntisaamiset 15 308,00 18 165,00

         Jäsenmaksusaamiset 14 400,00 25 000,00

         Siirtosaamiset 9 716,93 4 697,92

         Rahat ja pankkisaamiset 12 015,94 5 252,43

VAIHTUVAT VASTAAVAT yhteensä 51 440,87 53 115,35

*TASE VASTAAVAA YHTEENSÄ 2 105 039,83 2 159 579,34

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

  EDELL.TILIKAUSIEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 1 457 727,58 1 495 234,67

  TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -7 300,93 -37 507,09

OMA PÄÄOMA yhteensä 1 450 426,65 1 457 727,58

VIERAS PÄÄOMA

  PITKÄAIKAINEN

         Lainat rahoituslaitoksilta 182 000,00 533 899,61

  PITKÄAIKAINEN yhteensä 182 000,00 533 899,61

  LYHYTAIKAINEN

         Lainat rahoituslaitoksilta 410 742,77 106 400,00

         Saadut ennakot 2 395,69 2 580,92

         Ostovelat 11 625,42 11 541,92

         Siirtovelat 39 456,80 37 701,83

         Muut lyhytaikaiset velat 8 392,50 9 727,48

  LYHYTAIKAINEN yhteensä 472 613,18 167 952,15

VIERAS PÄÄOMA yhteensä 654 613,18 701 851,76

*TASE VASTATTAVAA YHTEENSÄ 2 105 039,83 2 159 579,34

        

Esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
3. Esityslistan hyväksyminen
4. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
5. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
6. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
7. Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus ja  

tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto
8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuu- 

vapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja  
muille tilivelvollisille

9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja
10. Käsitellään hallituksen esitys Toni Laakson kutsu- 

misesta yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi
11. Valitaan jäsenet hallituksen erovuoroisten tilalle 

sääntöjen 6. pykälässä mainituin edellytyksin *) 
12. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilin- 

tarkastajaa
13. Vahvistetaan kuluvan vuoden liittymis-, jäsen- ja  

kausimaksujen suuruus, näiden erääntymisajankohta 
sekä viivästysmaksun suuruus

14. Vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja 
siihen perustuva talousarvio

15. Kokouksen päättäminen

*) Erovuoroisten hallituksen jäsenten vastuualueet ovat:
Kapteeni
Kiinteistö- ja rakennustoiminta-asiat
Kilpailu- ja tasoitusasiat

Hallituksen esitys vuoden 2019 liittymis-, jäsen- ja kausi-
maksujen suuruudesta:

JÄSENMAKSUT (aktiivi ja passiivi)

• aikuinen 293 €

• päätoiminen opiskelija (ikäraja 30 vuotta) 147 €

• juniori (2001 ja jälkeen syntyneet) 103 €

PELIKAUSIMAKSUT

• aikuinen 350 €

• päätoiminen opiskelija (ikäraja 30 vuotta) 170 €

• juniori (2001 ja jälkeen syntyneet) 115 €

LIITTYMISMAKSUT

• aikuinen ja opiskelija 990 €

• juniori (2001 ja jälkeen syntyneet) 99 €

Kokouskutsu on julkaistu 12.2.2019 Turun Sanomissa ja 
Åbo Underrättelserissä.

Tervetuloa!
Aura Golf ry hallitus

Vuosikokouskutsu

Aura Golf ry:n sääntömääräinen varsinainen kokous pidetään keskiviikkona 27. helmikuuta 2019 klo 18.00  
Ravintola Suomalaisella Pohjalla, Aurakatu 24 A, Turku. 

16

Turussa 31. tammikuuta 2019

 

Osmo Soinio
KHT

 
Jussi Viitanen
KHT

Tilinpäätös-
merkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta 
on tänään annettu kertomus.
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Kauden muut tavoitteet pe-
rustuvat toimikuntien tekemiin 
toimintasuunnitelmiin, jotka 
antavat hyvän suunnan seuran 
toiminnan ylläpitämiselle sekä 
kehittämiselle.

Toimintasuunnitelma 

2019

Tavoitteenamme on tarjota jäsenille, vieraille sekä yhteistyö- 
kumppaneille alueemme paras palvelu- ja laatukokemus niin 

pelaamisen, ravintolatoiminnan kuin muidenkin palveluiden osalta. 
Näitä tavoitteita tukemaan on päätetty hankkia 10 uutta golfautoa, 

joiden käyttöön ei jatkossa tarvita terveydellistä perustetta.

TAVOITTEET 
Toimintakauden yksi tärkeimmistä ta-
voitteista on jatkaa kentän sekä eri-
tyisesti viheriöiden hoitamista siten, 
että niiden laatutaso vastaa kaikilta 
osin haluamme ylläpitää Suomen pa-
rasta kenttää. Kauden aikana tullaan 
edelleen kiinnittämään erityistä huo-
miota myös kentän viimeistelyyn sekä 
piha-alueiden ja yleisten tilojen siis- 
teyteen sekä viihtyvyyteen. 

Kokonaisuutena Aura Golfin tavoittee-
na on tarjota jäsenille, vieraille sekä yh-
teistyökumppaneille alueemme paras 
palvelu- ja laatukokemus niin pelaami-

sen, ravintolatoiminnan kuin muiden-
kin palveluiden osalta. Näitä tavoitteita 
tukemaan on myös päätetty hankkia 10 
uutta golfautoa, joiden käyttöön ei jat-
kossa tarvita terveydellistä perustetta.

Aura Golfin tavoitteena on hankkia 
uusia jäseniä ja sen myötä pyrkiä pitä-
mään jäsenmäärä vähintään nykyisellä 
tasolla. 

Taloudenhoidossa noudatetaan tark-
kuutta ja huolellisuutta, jotta jäsenistön 
edut sekä pelimahdollisuudet saadaan 
turvattua parhaissa mahdollisissa olo-
suhteissa.

KENTTÄ
Tavoitteet
Aura Golfin kentänhoidon tavoitteena 
on ylläpitää sekä kunnoltaan että hoi-
totasoltaan Suomen parasta kenttää, 
joka on myös kansainvälisesti kilpai-
lukykyinen. Tavoite edellyttää, että vi-
heriöiden nurmi on viherpeittävyyden 
osalta sata prosenttinen, tasainen ja 
riittävän nopea. Esiviheriöt, lyöntipai-
kat ja väylät ovat hyväkuntoisia ja riit-
tävän alhaalle leikattuja. Karheikkojen 
tulee olla rikkaruohottomia ja hiek-
kaesteiden sekä niiden reunojen tulee 
olla hyvin hoidettuja ja kantattuja. 

Henkilöstö
Tavoitteen saavuttaminen edellyttää 
ammattitaitoista kenttähenkilöstöä, 
asianmukaista konekantaa ja riittävää 
kentänhoitobudjettia. Kenttähenki-
löstö tulee muodostumaan kolmesta 
vakituisesta työntekijästä eli kenttä-
mestarista, huoltomiehestä ja kentän-
hoitajasta. Näiden lisäksi kentänhoidon 
sesonkiaikana palkataan 9 kausityön-
tekijää ja pihatyöntekijä. Tavoitteena 
on, että vähintään puolet kausityönte-
kijöistä olisi vanhoja kentänhoitajia. 

Koneet
Konekanta muodostuu kymmenestä 
leikkuukoneesta, kahdesta traktorista 
ja riittävästä määrästä muita hoitoko-
neita. Kentän vaatimustaso edellyttää, 
että koneet ovat jatkuvasti toiminta-
kuntoisia ja esim. leikkuuterien koh-
dalta huolellisesti teroitettuja ja oikein 
säädettyjä. Kaudelle 2019 hankitaan 
uusi bunkkerikone.

Kentän hoito
Kentän koko kauden kestävä huippu-
kunto vaatii säännöllisiä kentänhoito-
toimenpiteitä, joista tärkeimmät ovat 
jyräykset, ilmastukset, hiekoitukset, 
lannoitukset, sadetus ja torjunta-ai-
neruiskutukset. Tavoitteena on, että 
kyseiset toimenpiteet suoritettaisiin 
pelikauden ulkopuolella tai ajankoh-
tana, joka vähiten häiritsee pelaamis-
ta. Ulkopuolisten tekijöiden vaikutus 
onnistuneeseen hoitokauteen on 
merkittävä. Ulkopuolisia tekijöitä ovat 
ennen kaikkea lämpötila, sademäärä 
ja auringonvalo (puiden karsiminen ja 
sen luvanvaraisuus). Lämpötila vaikut-

taa suoranaisesti nurmen kasvuun ja 
sateet kentänhoitoon sekä pelaami-
seen. Jotta kenttä olisi jatkuvasti, myös 
rajuimpien sateiden jälkeen pelikun-
nossa, tulisi joka syksy korjata vanhoja 
viheriöitä, lyöntipaikkoja ja hiekkaes-
teiden salaojitusta.   

Erityistoimenpiteet
Kentänhoitokaudella 2019 erityis-
tä huomiota kiinnitetään viheriöiden 
nopeuteen ja pelattavuuteen. Tarkoi-
tuksena on viheriöiden nopeuttami-
nen edellisestä kaudesta siten, että 
leikkuukorkeutta lasketaan 3mm:stä. 
2,7mm:in ja viheriöitä jyrätään 3-4 ker-
taa viikossa. Lisäksi kasvukaudella käy-
tetään kasvunsäädettä tasoittamaan 
nurmen pituuskasvua. Kasvupistettä 
suojataan lisäämällä ohuita hiekoituk-
sia joka toinen viikko. Hiekkaesteiden 
hoitoon ja pelattavuuteen kiinnitetään 
enemmän huomiota. Kaudelle 2019 
esteisiin on lisätty uutta yhteensä 100 
tonnia uutta bunkkerihiekkaa.

Kenttähenkilökunta tulee tarvittaessa 
osallistumaan alan koulutustilaisuuk-
siin sekä messuihin. Ympäristöasioissa 
yhteistyötä jatketaan Turun kaupungin 
ympäristö- ja kaavoitusviraston sekä 
Turun Yliopiston Kasvitieteellisen puu-
tarhan kanssa.

KILPAILU- JA  
TASOITUSTOIMIKUNTA
Kausi 2018 oli kilpailijoiden määrässä 
mitattuna jälleen kohtalaisen positiivi-
nen. Joukkueina pelatut kilpailut ovat 
edelleen huomattavasti suositumpia 
kuin kilpailuhenkisemmät yksin pelatut 

kilpailut. Yhtenä toimikunnan teema-
na ensi kaudeksi onkin jonkin näköi-
sen hybridimallin löytäminen näiden 
kilpailujen välillä ja saada houkuteltua 
enemmän osallistujia myös kilpailu-
henkisiin tapahtumiin.

Kaudella 2019 ei järjestetä isoja kan-
sallisia kilpailuja, joskin todennäköi-
sesti tullaan pelaamaan ainakin yksi 
suosittu avoin kilpailu. Kalenterissa py-
ritään pitämään hauskoiksi koetut klu-
bin yhteiset tapahtumat ja niihin liitty-
vät sovelletut pelimuodot. Kilpailuihin 
osallistumisen kynnystä pyritään pitä-
mään matalalla ja siihen liittyviä asioita 
tullaan informoimaan paremmin. Uu-
det ideat ja pelimuotojen ehdotukset 
ovat aina tervetulleita, näitä koetetaan 
toteuttaa aina mahdollisuuksien mu-
kaan.

Sääntöjen osalta kausi 2019 tulee tuo-
maan muutoksia hyvinkin paljon. Toi-
mikunta päättää selkeän linjan uusien 
sääntöjen käytöstä ennen pelikauden 
alkua ja tulee informoimaan näistä 
vielä erikseen epäselvyyksien välttä-
miseksi.

Toimikunnalla on myös tavoitteena 
värvätä riveihinsä uusia jäseniä, joten 
liity ihmeessä mukaan remmiin! Lisä-
tietoa Aura Golfin toimistosta tai toi-
mikunnan puheenjohtajalta.

Tasoitukset pidetään ajan tasalla sään-
töjen ja Suomen Golfliiton ohjeiden 
puitteissa.
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VALMENNUS- JA  
JUNIORITOIMIKUNTA
TS-Golfkoulu
Järjestetään laajuudeltaan ja puitteil-
taan aikaisemman mallin mukaisesti. 
Molemmille viikoille otetaan ilmoit-
tautumisjärjestyksessä 40 osallistujaa. 
Koulun ohjelma noudattaa aikaisem-
paa mallia. Alaikäraja on 9 vuotta. Vas-
tuullisena kouluttajana toimii Ville Sir-
kiä. Muut ohjaajat ovat seuran kilpa- ja 
harrasteryhmiin kuuluvia pelaajia. 

Leirit 
Ville Sirkiä järjestää helmikuun alussa 
kilpailumatkan Portugalin Penha Lon-
gaan. Kilpailu on kovatasoinen WAGR 
kisa.  Pyritään myös järjestämään lyhy-
empi kevätleiri huhtikuussa. 

Yhteistyökumppanit 
Vanhat kumppanuudet pyritään säi-
lyttämään sekä hankitaan aktiivisesti 
mukaan uusia tukijoita. Kilpailu- ja 
valmennustoiminnan pitäminen nyky-
tasolla ja sen edelleen kehittäminen 
edellyttää myös seuran ulkopuolista 
tukea. 

Harjoitusryhmät
Edustuspelaajat (19-21 v.)
• ryhmä harjoittelee oman ohjelman 

mukaisesti. Pelaajat ovat armei-
jassa, opiskelemassa, työelämässä 
tai toisen akatemian toiminnassa.

• ryhmän pelaajat pelaavat FJT/FT 
-kilpailuissa

Kilparyhmä 1 (15-19 v.)
• ryhmä harjoittelee ympäri vuoden 

ohjatusti 2-4 kertaa viikossa
• pelaajilla on yksilöity tavoitteelli-

nen harjoitussuunnitelma (laji, fy-
siikka ja mentaali) + seuranta 

• ryhmän pelaajat pelaavat FJT/FT 
-kilpailuissa

Kilparyhmä 2 (15-19 v.)
• ryhmä harjoittelee ympäri vuoden 

ohjatusti 2-3 kertaa viikossa
• ryhmän pelaajat pelaavat JCT/FJT 

-kilpailuissa

Future (11-15 v.)
• ryhmä harjoittelee ympäri vuoden 

ohjatusti 2-4 kertaa viikossa
• pelaajilla on yksilöity tavoitteelli-

nen harjoitussuunnitelma (laji, fy-
siikka ja mentaali) + seuranta

• ryhmän pelaajat pelaavat Future 
Tour / JCT / FJT -kilpailuissa

Harraste (8-15 v.)
• ryhmä harjoittelee ohjatusti 1-2 

kertaa viikossa
• ryhmän pelaajat pelaavat halutes-

saan Future Tour -kilpailuissa

Tyttöryhmä (8-15 v.)
• ryhmä harjoittelee ohjatusti 1-2 

kertaa viikossa
• ryhmän pelaajat pelaavat halutes-

saan Future Tour -kilpailuissa

TS-ryhmä (9-15 v.)
• TS-ryhmä muodostuu kesän 2019 

TS-golfkoululaisista. Ryhmä har-
joittelee ohjatusti kerran viikossa.

Junioreiden kk-kilpailut
Järjestetään seuran sisäisiä juniorikil-
pailuja vähintään 4 kpl.

OP-toiminta
Turun Seudun Osuuspankin tuella ke-
hitetään Aura Golfin nuorten harras-
tetoimintaa tarjoamalla proiden avulla 
peliharjoituksia varsinaisella kentällä 
ja par 3 -kentällä reilun hengen sekä 
nuorten pelaajien golfvalmiuksia kas-
vattavan toiminnan avulla. 

Järjestetään 4-5 tapahtumaa kauden 
aikana.

Valmentajien koulutus
Prot käyvät jatkokoulutuksissa ja luo-
vat yhteistyöverkostoa ulkopuolisten 
asiantuntijoiden kanssa.

MARKKINOINTI JA TIEDOTUS
Toimikunnan keskeisiä tavoitteita ovat 
kumppanusmarkkinoinnin kehittämi-
nen ja jäsenviestinnän kehittäminen 
sekä sosiaalisen median hyödyntämi-

nen ja erityisesti kotisivujen päivittä-
minen. 
 
Mikäli hallituksen ehdotus uudesta 
liittymismaksusta menee läpi vuo-
sikokouksessa, niin se mahdollistaa 
pienempien kumppanuuspakettien 
tuotteistamisen ja myymisen huomat-
tavasti. Uusia pk-yrityksille suunnat-
tuja kumppanuuspaketteja tarjotaan 
talousalueen yrityksille, niin että se 
sisältää esim. liittymismaksun.

Jäsenhankintaa tullaan tekemään läpi 
kauden ensisijaisesti Google-mainon-
nan kautta. Jäsenhankinta kampanja 
aloitetaan heti vuosikokouksen jälkeen 
ensisijaisesti Turun talousalueella. Jä-
senhankinnassa jatketaan ns. tervetu-
lopaketin jakamista.

Aura Golfin kotisivujen auragolf.fi 
käytettävyyden parantaminen on toi-
mikauden tärkein tehtävä. Saadun 
palautteen pohjalta sivuston hierarkki-
suutta muutetaan enemmän jäsenistöä 
palvelevaksi, jotta keskeisemmät asiat 
löytyvät helpommin. Muutokset teh-
dään ennen kauden alkua.

Klubitalon infotaulun mainospakette-
ja tuotteistetaan pidemmälle, ja niistä 
haetaan mainostuottoja muiden kump-
panuuspakettien ohella.

Sähköisistä viestintäkanavista Face-
book ja Instagram toimivat jatkossakin 
keskeisinä infokanavina omalle jäsenis-
tölle, mutta myös vieraspelaajille.

Greenfee-tuottoja pyritään kasvatta-
maan. Erityisesti huomioidaan kentän 
hiljaisempia ajankohtia, jolloin käyt-
töaste on pienempi. Näitä aikoja mark-
kinoidaan greenfee-paketteja Teetime- 
sekä Facebook-viestinnän avulla.

SENIORITOIMINTA
Seurojen seniorien välinen klubiottelu 
pelataan Harjattula Golfia vastaan sekä 
osallistutaan Varsinais-Suomen Seni-
oriliigaan. Toivomme runsaslukuista 
osallistumista niin senioriliigaan, ys-
tävyysotteluun kuin kuukausi- ja viik-
kokilpailuihin. Myös muut kilpailuka-
lenterissa mainitut kilpailut odottavat 
aktiivista osallistumistamme.

Hyviä ideoita liittyen erilaisiin tapahtu-
miin otetaan mielellään vastaan. Myös 
kaikki muutosehdotukset kilpailuihin 
ja muihinkin tapahtumiin on enemmän 
kuin tervetulleita. Edellä mainituista 

ehdotuksista voi aina vinkata seniori-
toimikunnan jäsenille. Yhteistyö on tae 
tulevaisuuden kehittämiselle.

KIINTEISTÖJEN HOITO JA  
RAKENTAMINEN
Sosiaalirakennuksen vesikaton kor-
jausmaalaaminen suoritetaan pää-
tökseen, aurinkoterassin kalustusta 
viimeistellään ja sosiaalirakennuksen 
kalustoa uusitaan.

Normaaleja kiinteistöjen ja rakennel-
mien korjauksia sekä kunnossapito-
töitä tehdään tarpeen mukaan kauden 
aikana.

KAPTEENI
Keväällä tullaan järjestämään uusille jä-
senille tutustumistilaisuus Ruissalossa. 
Käydään läpi seuran yleisiä asioita ja 
esitellään jäsenistölle käytössä olevia 
tiloja.

Klubiottelut sekä Roslagenia että Hel-
singin Golfklubia vastaan pelataan vie-
raskentillä. Kapteenien päiville tullaan 
osallistumaan mahdollisuuksien mu-
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kaan (Lounais-Suomen/valtakunnalli-
set kapteenien päivät).

NAISTOIMIKUNTA
Naistoimikunnan pääpaino vuonna 
2019 on yhteisöllisyydessä, golftaidon 
kehittymisessä sekä golfin tunnetta-
vuuden kasvussa. 

Kausi aloitetaan huhtikuussa kauden 
avaustilaisuudella, jossa informoidaan 
tulevan kauden ohjelmasta sekä järjes-
tämme naisia kiinnostavan oheisohjel-
man. Alkukaudesta panostamme gol-
fopetukseen teemailtojen merkeissä ja 
viilausvinkkejä on saatavilla myös pit-
kin kautta. Viime vuonna ohjelmistoon 
palautetut naisten kierrokset jatkavat, 
ja ne pelataan joka toinen viikko (pa-
rilliset viikot) perinteisellä pistebogey 
kilpailumuotona. Tämän lisäksi järjes-
tetään erilaisia erikoiskilpailuja (bir-
die-puu, ahkerin osallistuja, suurin pu-
dottaja ja Eclectic). Vuoden naispelaaja 
ratkotaan Aura Golfin järjestämien kil-
pailujen aikana kerättyjen pisteiden 
yhteistuloksella.  Naisten sunnuntaina 
kesäkuun alussa jokaisella on mahdol-
lisuus perehdyttää ystävää, sukulaista, 
työkaveria tai muu kaveri golfin saloi-
hin Bring your own putter-tapahtu-
massa.

Perinteinen kolmoisklubiottelu AG-
EGS-TaGCC pelataan tänä vuonna 

Tawastin kotikentällä Hämeenlinnassa. 
Kauden aikana järjestetään myös mui-
ta pelimatkoja.

Kauden päätöstilaisuus pidetään lo-
kakuussa, jolloin palkitaan kauden 
erikoiskilpailujen voittajat. Naistoi-
mikunta toimii yhteistyössä klubi- ja 
kilpailutoimikunnan kanssa sekä kap-
teenin tukena.

KLUBITOIMIKUNTA
Suurimpana tavoitteenamme on Aura 
Golfin jäsenistön viihtyminen sekä 
avoin ja iloinen ilmapiiri myös vieras-
pelaajille eli potentiaalisille uusille jä-
senillemme

Huhtikuu
Talkoot järjestään huhtikuussa. Talkois-
sa siistitään klubin ympäristö. Sauna ja 
tarjoilua. Kutsu julkaistaan www-si-
vuilla ja Facebookissa, kaikki mukaan!

Toukokuu
Vappuhumpuuki pelataan keskiviik-
kona 1.5. Perinteinen vappulounas on 
katettuna klubilla pelin jälkeen. Kutsu 
nettisivuilla ja ilmoitustauluilla. Ei kil-
pailumaksua. Vappulounas on maksul-
linen.

Kesäkuu
Midnight Scramble torstaina 20.6. ju-
hannuksen aatonaattona. Jälkipelit 

klubilla juhannussaunan jälkeen. Ei kil-
pailumaksua. Ateria on maksullinen.

Elo - lokakuu
Elokuun kilpailu Suuri Klubikilpailu. 
Loppusyksystä pelataan kauden pää-
töskilpailu kentällä ja vietetään iltajuh-
la klubilla.

Kisatapahtumia järjestetään osin yh-
teistyössä muiden toimikuntien kans-
sa.

Lisätietoa tapahtumista saat Aura Gol-
fin nettisivuilta, Facebookista, Insta-
gramissa ja kentän ilmoitustauluilta.

PRO SHOP JA RAVINTOLA
Pro Shopin toimintaa jatkaa Golfpuoti 
Oy ja golfravintolan toiminnasta vas-
taa vuonna 2018 tehtävässä aloittanut 
Jesse´s Dine.

Kauden aikana on 
jälleen luvassa  

paljon tiukkoja sekä
viihteellisiäkin  

kilpailuja -
merkitse jo nyt  

kalenteriisi 2019 
tärkeimmät  

tapahtumat!

Katajisto Oakley-Lippukilpailu

Midnight Scramble

Perinteistäkin perinteisempi kauden 
avauskilpailu
 

Keskikesän messevin golf- ja viihde-
tapahtuma

11.5. 

20.6.

Mamselli

Klubimestaruuskilpailu
Kesän tärkeimmässä kilpailussa rat-
kotaan sekä kaveriporukan kingit että 
seuran parhaat pelaajat

3.8.

17.-18.8.
Vappuhumpuuki
Vapun klassikko, vähän golfia ja mah-
tavaa ruokaa!

1.5.

Suuri Klubikilpailu
Elokuun ykköstapahtuma, kerää jouk-
kue ja tule viihtymään!

24.8. 

Perhemalja
Supersiisti parikilpailu

8.9.

Naisten kauden päätapahtuma jo vuo-
desta 1984
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1SÄÄNTÖKIRJA
Sääntökirja kokee täydellisen 
remontin: Sääntöjen määrää vä-

hennettiin, ja sääntökirja tehtiin selko-
kielisemmäksi. Kuvien ja esimerkkien 
kera sääntöjä havainnollistetaan pa-
remmin. Sääntökirja säilyy kuitenkin 
lähes yhtä paksuna, sillä tässä pelissä, 
jossa peliä pelataan kaikkialla maail-
massa ja kaikenlaisissa olosuhteissa, 
kaikenlaista voi tapahtua. Kaikkiin ti-
lanteisiin olisi syytä olla säännöt ole-
massa.

Tavallisia pelaajia varten julkaistaan 
myös Pelaajan Opas, jota pidetään 
tavallisten harrastajien ensisijaisena 
sääntökirjana. Siitä löytyvät tärkeim-
mät säännöt ja tieto siitä, miten niitä 
käytetään. Myös kunkin säännön tar-
koitus on selitetty. Tekstin ymmärret-
tävyyttä on vielä parannettu havain-
nollistavilla värikuvilla ja taulukoilla. 

2PALLON PUDOTTAMINEN
Itse säännöissä suurin näkyvä 
muutos on pallon pudottamista-

van muuttaminen. Kun aiemmin pallo 
pudotettiin olkapään korkeudelta, niin 
nyt se pudotetaan polven korkeudelta 

suoraan alaspäin ilman kierittämistä tai 
kierteitä. Pallon tulee myös jäädä sään-
töjen kulloinkin määräämälle pudotus-
alueelle. Vanhoissa säännöissä ollut 
kahden mailanmitan sallittu vieriminen 
on siis poistunut. Edelleenkään pallo 
ei pudotessaan saa osua pelaajaan tai 
hänen varusteisiinsa ennen kuin osuu 
sääntöjen määräämälle alueelle, mut-
ta mikäli sen jälkeen pallo vahingossa 
osuu pelaajaan, ei pudotusta tarvitse 
enää uusia.

3 ESTEMERKINNÄT
Toiseksi suurin näkyvä muu-
tos on ehkäpä se, että jatkossa 

punaisilla ja keltaisilla tolpilla voidaan 
merkitä muitakin alueita kuin vain ve-
siesteitä. Hankalasti pelattavat rytei-
köt tai pitkä karheikkoheinä voidaan 
ympäröidä tai rajata vuoden alusta 
punaisilla tai keltaisilla tolpilla ja toimia 
kuten vastaavanväristen vesiesteiden 
kanssa toimitaan. Tämä ei ihan kai-
kille kentille tule edes uutena asiana. 
Osa on taivuttanut golfsääntöjä tähän 
suuntaan jo vuosia. Punaisten tolppien 
vaihtoehdoista on kuitenkin jatkossa 
poistettu vastakkaiselle puolelle yhtä 
kauas pudottaminen.

uutena vaihtoehtona pudottaa pallo 
pois esteestä kahden lyönnin rangais-
tuksella reiän ja pallon sijaintipaikan 
linjassa taaksepäin. Aiemminhan linjas-
sa taaksepäin -vaihtoehdolla ei päässyt 
pois hiekkaesteestä.

6 POISTUVAT RANGAISTUKSET
Edellä mainittujen oksien siir-
telyrangaistusten poistumisen 

lisäksi tulevista säännöistä poistettiin 
paljon rangaistuksia. Mikäli pelaaja 
vahingossa liikuttaa palloaan etsinnän 
aikana, vaikka astumalla sen päälle, 
siitä selviää ilman rangaistusta. Myös 
paikallissääntönä ollut pallon liikut-
taminen vahingossa viheriöllä tulee 
nyt ihan säännöksi. Vuoden alusta ei 
rangaista, jos pelaaja vahingossa mai-
lallaan tönäisee viheriöllä olevaa pal-
loaan. Ilman rangaistusta selviää myös 
silloin, kun pallo osuu vahingossa pe-
laajaan itseensä tai hänen varusteisiin-
sa tai caddieen. Rangaistus on myös 
poistettu pelaajan putatessa viheri-
öllä olevaa palloaan ja pallon osuessa 
reiässä olevaan lipputankoon. Ja kun 
mainitaan vielä sekin, että kaksoiskos-
ketuksen rangaistus on poistettu, on 
ainakin kaikki tärkeimmät poistetut 

rangaistukset tullut mainittua.

7 PALLO ALASTULOJÄLJESSÄÄN
Myös yleisesti käytössä ollut 
paikallissääntö pallon uppoa-

misesta omaan alastulojälkeensä on 
päässyt sääntökirjan säännöksi. Mikäli 
pelaajan pallo uppoaa omaan alastulo-
jälkeensä (muuhun kuin hiekkaan) mis-
sä tahansa pelialueella (myös karheikot 
ja metsät), saa sen nostaa, puhdistaa ja 
pudottaa välittömästi alastulokohdan 
takana olevasta pisteestä mailanmitan 
sisälle, muttei tietenkään lähemmäs 
reikää. Tässä yhteydessä voidaan mai-
nita myös mittaamiseen tullut sääntö-
muutos. Mitattaessa käytetään aina pi-
sintä pelaajan bägistä löytyvää mailaa, 
ei kuitenkaan putteria.

8 PALLON ETSINTÄAIKA
Hartaasti palloja etsiville muut-
tunut pallon etsintäaika tuottaa 

varmasti harmaita hiuksia. Palloa saa 
jatkossa etsiä vain kolme minuuttia. 
Mikäli pallo ei löydy kolmen minuutin 
kuluessa siitä, kun pelaaja tai hänen 
caddiensa on aloittanut pallon etsin-
nän, se todetaan kadonneeksi. Peliä 

on jatkettava varapallolla tai mentävä 
lyömään uusi pallo edelliseltä lyönti-
paikalta.

9 JÄLKIEN KORJAAMINEN
Pallon etsintäajan lyhentämisel-
lä ja monella muullakin pienem-

mällä sääntömuutoksella halutaan no-
peuttaa peliä. Kaikki vuodenvaihteessa 
voimaan astuvat sääntömuutokset 
eivät välttämättä nopeuta peliä. Nimit-
täin viheriöllä pelaaja voi korjata pallon 
alastulojälkien lisäksi myös kenkien ja 
eläinten jättämät jäljet, lipputangon ai-
heuttamat painaumat ja kentänhoidon 
aiheuttamia vahinkoja.

10 PALLON LIIKKUMINEN 
VIHERIÖLLÄ
Säännöt muuttuvat myös 

tapauksessa, jossa kerran viheriöltä 
nostettu ja takaisin paikalleen asetettu 
pallo liikkuu. Olipa liikkumisen syynä 
mikä tahansa (tuuli, vesi, pelaaja, ulko-
puolinen tekijä), pallo asetetaan aina 
takaisin siihen, mistä se lähti liikkeelle.

Golfin säännöt ja  
sääntömuutokset

Golfin uudet säännöt otettiin käyttöön 1.1.2019 ja uusi sääntökirja sisältää runsaasti muutoksia. Näin suureen 
muutokseen sääntöjen laatijat R&A sekä USGA päätyivät siksi, että golfsääntöjä pidettiin tavallisten pelaajien 
keskuudessa liian vaikeaselkoisina ja rangaistushakuisina. Uudet säännöt kannattaa opetella kunnolla ja tällä 
tavalla välttyä turhilta rangaistuslyönneiltä.

Seuraavassa on Suomen tunnetuimman ja kansainvälisesti kokeneimman golftuomari Arto Teittisen yhteenveto 
10 keskeisimmästä sääntömuutoksesta.

4 ESTEEN KOSKETTAMINEN
Samalla kun punaisten ja kel-
taisten alueiden käyttötapaa 

muutettiin, muuttui myös pelaajan 
mahdollisuus touhuta näillä ”penalty 
area”-alueilla. Ensi vuoden alusta pu-
naisilla ja keltaisilla merkityillä alueilla 
saa laskea mailan koskettamaan maata 
ennen lyöntiä, myös tähdätessä. Pe-
laaja voi tehdä jopa harjoitussvingejä 
maata koskettaen, kunhan pallon ase-
ma ei parane. Samoin ilman rangais-
tusta saa poistaa kaikki irralliset luon-
nonhaitat (kivet, kävyt, oksat, puiden 
lehdet, ym.), jotka mahdollisesti häirit-
sevät lyöntiä.

5 PELAAMINEN  
HIEKKAESTEESTÄ
Myös pelaaminen hiekkaesteis-

tä muuttuu hieman. Hiekkaesteistäkin 
saa poistaa kaikki pelaamista haittaa-
vat kivet, kävyt, oksat ja puiden lehdet 
ilman rangaistusta. Hiekkaa ei kui-
tenkaan saa mailalla koskettaa ennen 
lyöntiä. Myös hiekkaesteistä vapautu-
miseen on tehty pieni lisäys. Kun pallo 
on pelaajan mielestä pelaamattomassa 
paikassa hiekkaesteessä, hänellä on 
entisten kolmen vaihtoehdon lisäksi 
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VÄYLÄ- 
SPONSORIT

JUNIORI 
POOL

Audi e-tron SUV 55 quattro 2 x sähkömoottori 265 kW (360 hv) alk. 87 627,02 €, hinta CO₂-päästöllä 0 g/km (uusi mittaustapa). Vapaa autoetu 
1 320 €, käyttöetu 1 275 €. Yhdistetty EU-kulutus 22,7 kWh/100 km. Hinta sisältää toimituskulut 600 €. Kuvan auto erikoisvarustein.

Puheluhinta 010-alkuisiin numeroihin lanka- 
ja matkapuhelimesta 8,35 snt/puh

+ 12,09 snt/min (sis. alv.) + pvm tai mpm.

Rieskalähteentie 89, Turku, puh. 010 5333 100
Automyynti: ma–pe 9–18, la 10–15
www.auditurku.fi 

Audi Center Turku Audi-myynti 010 5333 214
Tommi Tuominen 010 5333 139
Kari Seppälä 010 5333 140
Sini Kasula 010 5333 141
Magnus Bahne 010 5333 142
Juha Aho 010 5333 131

Sähkö on siirtynyt Audiin.
Uusi Audi e-tron – audi.fi /e-tron
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MOJAMA OY

Turun Toriparkki

SEURAA  
AURA GOLFIA  

FACEBOOKISSA 
 JA INSTAGRAMISSA




