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Vuosi 2005 oli toimin-
nallisesti ns. rutiini-
vuosi, mutta tapahtu-

mia oli silti runsaasti. Jotkut vai-
kuttavat toimintaamme vuoteen
2047 asti. Urheilullinen menes-
tys oli loistava. Viime numeros-
sa oli selvitys menestymisestäm-
me muihin seuroihin verrattu-
na.  

Juniorijoukkueemme saa-
vuttama SM-kulta on Turun
kaupungin taholta huomioitu
stipendillä. Joonas Granberg ja
Kalle Samooja ovat Golfliiton
valitsemia vuoden 2005 parhai-
ta pelaajia. Joonas vei nimiinsä
Suomen parhaan amatööripe-
laajan tittelin ja Kalle oli puoles-
taan ykkönen alle 18-vuotiaiden
poikien sarjassa. Nämä ovat
upeita tunnustuksia heille ja me
kaikki varmasti annamme sylin-
täydeltä onnitteluja ja toivotam-
me menestystä tuleville vuosille.
Tämä on myös loistava osoitus
Aura Golfin juniori- ja valmen-
nustyön tasosta. Lämmin kiitos
myös kaikille tässä työssä muka-
na oleville, etunenässä Hannu
Paatelolle.

Tulevan kauden  tärkein
kilpailu on ehdottomasti Aura
Golfissa järjestettävä miesten
lyöntipelin SM-kilpailut. Aika-
taulu sopii kenttämme paran-
nustöiden kannalta hyvin, sillä
saamme kevään aikana kaikki
avojohdot maan alle piiloon
golfpallon lentoja häiritsemästä.
Avojohdot kenttäalueella ovat
haittatekijöitä, jotka estävät tai
hankaloittavat huippukilpailu-

Vuonna 2006 
on aika aloittaa 
par 3 -kentän 
suunnittelu!
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jen saantia sellaisille kentille,
joilla niitä on. 

Lehdestä voitte myös lukea
ja nähdä alustavan suunnitel-
man par 3 –kentästä. Aura Gol-
fin hallitus päätti pyytää kent-
tämme suunnittelijalta Pekka
Sivulalta ratkaisumallia siitä, mi-
hin kohtaan ja miten mahdolli-
simman lähelle nykyisiä tilojam-
me istuisi kyseinen hanke. Hy-
vän suunnitelman ja sijoituksen
Pekka siihen löysi, vai mitä miel-
tä olet? Tässä hankkeessa kaiken
a ja o on kyseisen maa-alueen
vuokrasopimuksen tekeminen
Turun kaupungin kanssa ja saa-
da siihen kaikki tarvittavat vi-
ranomaisluvat. Vasta sitten tule-
vat aikataulu- ja kustannuskysy-
mykset. Täytyy muistaa myös se,
että tällaisten hankkeiden to-
teuttaminen vaikeutuu koko
ajan yhteiskunnassamme. Viime
kädessä seuran jäsenistö kuiten-
kin yleiskokouksessa päättää,
ryhdytäänkö tällaiseen hankkee-
seen. Hankehan on vuosien mit-
tainen, mutta ellei sitä laiteta
alulle, ei se myöskään ikinä to-
teudu.

Yksi vuoden tärkeistä ta-
pahtumista on vuosikokous,
missä jäsenistö käyttää ylintä
päätösvaltaansa. Hallituksen
erovuoroisia jäseniä ovat se-
nioritoimikunnan puheenjohta-
ja (Veikko Joenperä), valmen-
nustoimikunnan puheenjohtaja
(Hannu Paatelo), kenttätoimi-
kunnan puheenjohtaja (Reima
Granberg) ja klubitoimikunnan
puheenjohtaja (Ilkka Tulonen).

Kaikki nämä arjen sankarit ovat
lupautuneet jatkamaan tehtävis-
sään, mikäli  jäsenistö niin halu-
aa. Muistakaa valmiita päätöksiä
tehdessänne, että enemmän var-
masti vaikuttavat aiemmat ai-
kaan  saannokset ja innostus se-
kä mahdollisuus käyttää omaa
aikaansa yhteisen hyvän eteen,
kuin se, että vaihdetaan henkilö
vain vaihtelun halusta. Luotan
teihin, että osoitatte luottamuk-
senne heille uudelleen valinnal-
la, kuten minäkin teen.

Vuosikokous on 28.2.
2006 klo 18.00 Suomalaisella
Pohjalla, muista tulla. 

Saat erillisen kokouskut-
sun, jossa on mielenkiintoisia
aloitteita kokoukselle. Toivon
Sinun miettivän aloitteiden alle-
kirjoittajien motiiveja ja tarkoi-
tusperiä, ovatkohan ne sopu-
soinnussa Aura Golfissa vallitse-
van perinteen ja kulttuurin
kanssa. Vaikuttaa siltä, että joil-
lakin järjestötoiminta on tär-
keämpää kuin GOLF.  

Nähdään vuosikokouksessa,
terveisin

Heikki Vaiste
puheenjohtaja

puh. 040 5050400

P.S. Vuoteen 2047 asti vaikut-
tava asia on vuokrasopimuksen
pidentäminen Turun kaupun-
gin kanssa ja kiinteistöjen osto
omaksemme.



POOL

Yhteistyö golfin parissa
on aina tuottanut

hyviä tuloksia.
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Tervetuloa!                               Hallitus

Aura Golf ry:n
VARSINAINEN VUOSIKOKOUS

tiistaina 28.2.2006 klo 18.00
Suomalaisella Pohjalla, Aurakatu 24, Turku.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11 §:ssä mainitut asiat
sekä asiat, joista hallitukselle on tehty kirjallinen esitys ennen

tammikuun 15. päivää kuluvaa vuotta.
(Sisään kirjautumiset klo 17.00 lähtien.)
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Tutkimuksen tarkoituk-
sena oli selvittää Aura
Golfin jäsenien tyyty-

väisyyttä kotikenttänsä toimin-
taan.

Kyselylomakkeet (1388
kpl) postitettiin marraskuussa

Aura Golf ry:n 
JÄSENTUTKIMUS 2005

2005 Viheriö-lehden mukana ja
niistä palautui kaikkiaan 192 kpl.
Tutkimuksen teki Reconos Ky ja
vastaavana tutkijana toimi Kari
Ehari. Tutkimuksen tavoite oli
myös saada vertailu muihin Suo-
men golfkenttiin kysymällä sa-

moja asioita mitä muilla kentillä
oli ollut. Osallistujamäärän olisi
toivonut olevan korkeampi, ehkä
ajankohta oli hieman myöhäinen
ja ajatukset olivat jo joulussa.
Tässä joka tapauksessa ovat tu-
lokset kaikkien analysoitavaksi.

2. Arviot Aura Golfin toiminnasta viime pelikaudella

Ominaisuuksien arvosanat

Kysymys kuului: ”Miten arvioisit kotikenttäsi toimintaa viime pelikaudella seuraavien asioiden suhteen?”
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Pro-shopin hinta/laatu-suhde

Pro-shopin valikoima

Pelinopeuden ja etiketin valvonta

Pro-shopin palvelu

Klubitoiminta

Lähipelialueet

Tiedottaminen jäsenille

Peliaikojen saatavuus ja riittävyys

Kilpailutoiminta

Junioritoiminta

Lähipelialueiden hoitotaso

Pelinopeus ja etiketti

Rangen hoitotaso

Väyläopasteet ja merkinnät

Tii- alueiden kunto

Ravintolan hinta/laatu-suhde

Cm-toimiston ja Pro-shopin tila

Naistoiminta

Senioritoiminta

Range ja lyöntikatos

Raffien kunto

Proiden palvelut

Cm-toimiston ja Pro-shopin tilojen siisteys

Ravintolan valikoimat

Caddiemasterin toimiston palvelu

Ravintolan palvelu

Väylien kunto

Kenttäalueen hoitotaso

Kenttählökunnan palveluasenne

Kokonaisarvosana kentästä

Bunkkereiden kunto

Klubin alakerran tilat

Ravintolatilojen siisteys

Klubin alakerran tilojen siisteys

Pukeutumis- ja saunatilojen siisteys

Viheriöiden kunto

Pukeutumis- ja saunatilat

1. Aineiston rakenne

2. Ominaisuuksien arvosanat

3. Vertailu

1. Aineiston rakenne
Sukupuoli
Mies
Nainen
Eos

Ikä
alle 18
18–29
30–54
yli 55
Eos

Pelitasoitus
0–12
13–20
21–30
31–54
Greencard
Eos

kpl
124
68
0

192

6
18
66

102
0

192

56
58
52
25
1
0

195

183
8
1

192

%
65
35
0

100

3
9

34
54
0

100

29
60
27
13
1
0

100

95
4
1

100

Jäsenyys
aktiivi
passiivi
Eos

Yhteensä 192 kpl
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3. Vertailu muiden kenttien keskiarvoon

Caddie masterin toimiston palvelu 4,24 4,22 4,48 3,79
Peliaikojen varattavuus 3,64 3,82 4,28 3,19

Pro-shopin palvelu 3,17 3,35 3,89 3,1
Pro-shopin valikoimat 2,98 3,31 3,89 2,92

Ravintolan siisteys 4,49 3,82 4,49 3,3
Ravintolan palvelu 4,4 4,07 4,4 3,74
Ravintolan hinta/laatu-suhde 3,86 3,44 3,86 2,67
Pukeutumis- ja saunatilojen siisteys 4,61 3,91 4,61 3,51
Pron toiminta 4,04 3,99 4,04 3,88

Rangen kunto 3,92 3,69 4,02 2,91
Bunkkerit 4,46 3,68 4,46 2,84
Tiit 3,8 3,79 3,99 3,33
Viheriöt 4,74 4,06 4,74 3,18
Väylät 4,43 4,19 4,43 3,89
Väyläopasteet ja merkinnät kentällä 3,77 3,94 4,09 3,77
Kenttähenkilökunnan palveluasenne 4,43 3,96 4,43 3,1

Tiedottaminen jäsenille 3,52 3,9 4,27 3,52
Kilpailutoiminta 3,68 3,76 3,91 3,65
Naistoiminta 3,87 3,65 3,87 3,19
Junioritoiminta 3,69 3,66 3,92 3,17
Senioritoiminta 3,87 3,83 4,13 3,45
Pelinopeuden ja etiketin valvonta 3,03 3,31 3,47 3,03
Kokonaisarvosana kentästä 4,43 3,96 4,43 3,67
Klubitoiminta 3,41 3,46 3,51 3,41

Maksuja pelikaudesta
1. Liikaa 43 30 43 17
2. Sopivasti 56 68 80 56
3. Liian vähän 1 1 1 0

Kilpailuja  
1.  Liikaa 50 28 50 18
2.  Sopivasti 48 62 71 48
3.  Liian vähän 2 4 11 1

Yritystapahtumia 
1.  Liikaa 57 32 57 16
2.  Sopivasti 41 59 73 36
3.  Liian vähän 1 2 7 0

 Vihreät luvut keskiarvoa parempia, punaiset huonompia.

Kentät: Espoo, Hyvinkää, KareliaGolf, Messilä, Nordcenter, Vierumäki

Aura 2005 Yhteensä Paras Huonoin
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VUOSIKOKOUS

Vuosikokous pidettiin 9.2.
Mauno Koivisto -keskuksessa.
Kokoukseen osallistui 93 yhdis-
tyksen jäsentä. Ennen varsinais-
ta kokousta puheenjohtaja
Heikki Vaiste luovutti Aura
Golfin viirin no 26 entiselle
AG:n puheenjohtajalle Matti
Koivurinnalle. 
Erovuorossa oleviksi hallituksen
jäseniksi valittiin Heikki Koski-
lahti (kilpailu- ja tasoitus) ja
Pirkko Paatelo (naisten kaptee-
ni) entisinä sekä uutena Kari Sjö-
holm (markkinointi ja tiedotus).
Tilintarkastajiksi valittiin edel-
leen Ritva Hopia ja Osmo Soi-
nio sekä varalle Sirpa Koivisto ja
Pauliina Soinio. 

HALLITUS

Vaiste Heikki
puheenjohtaja
Laakso Toni
talousasiat, varapuh.johtaja
Granberg Reima
kentänhoito
Sjöholm Kari
markkinointi ja tiedotus
Paatelo Hannu
valmennus- ja junioritoiminta
Salminen Markku
kiinteistö ja rakennus
Joenperä Veikko
senioritoimikunta
Koskilahti Heikki
kilpailut, hallituksen sihteeri
Paatelo Pirkko
naistoimikunta, 
naisten kapteeni
Nyman Peter
kapteeni
Tulonen Ilkka
klubimestari

Hallitus kokoontui kauden ai-
kana kuusi (6) kertaa.

HALLINTO

Henkilöstö
Vakituiset työntekijät:
Laxåback Jorma
toiminnanjohtaja
työsuhde alkoi v. 1996

Enberg Soile
kirjanpitäjä/toimistosihteeri
työsuhde alkoi v. 1997
Kausityöntekijät:
Hallanoro Mikko (AG:n jäs.) 
caddiemaster 4. kausi
Hallanoro Milla (AG:n jäs.)
caddiemaster 1. kausi
Laitervo Ilana (AG:n jäs.)
caddiemaster 3. kausi
Helin Rosa
caddiemaster 2. kausi

Vuokrasopimus ja rakennukset

Vuosi 2005 alkoi Aura Golf ry:n
kannalta hyvin. Turun kaupun-
gin kanssa pitkään neuvotellut
asiat saatiin päätökseen. Maan-
vuokrasopimus jatkuu nyt vuo-
teen 2047 ja Aura Golf ry osti
kaupungilta alueella sijaitsevat
rakennukset hintaan 75.000 eu-
roa. Vuosivuokra koskien piha-
aluetta ja kenttää on yhteensä
13.473 euroa. Aura Golfilla oli
vielä vanha vuokrasopimus voi-
massa vuoteen 2009. Ylimeno-
vaiheen vuokra vuodesta 2005
vuoteen 2009 porrastettiin si-
ten, että vuodesta 2005 makse-
taan 40 % vuokrasummasta,
vuonna 2006 50 % jne. ja vuon-
na 2009 vuokra maksetaan täy-
simääräisenä. Vuokra on sidottu
elinkustannusindeksiin.

Aura Golf ry:n tulevaisuus
on nyt turvattu ja yhdistyksen
talous on vakautettu siten, että
Aura Golf omistaa alueella si-
jaitsevat rakennukset.

Aura Golfin ylimääräisessä
kokouksessa 21.6.2005 hallitus
esitti kokoukselle kiinnitysten
hakemista golfkenttäalueen
vuokraoikeuteen ja rakennuk-
siin sekä niiden panttaamista
Nordea Pankki Suomi Oyj:lle.
Kokous hyväksyi hallituksen esi-
tyksen ja näin asia oli saatu Au-
ra Golfin kannalta tyydyttävään
päätökseen.

Aura Golfin 
50-vuotishistoriikki

Hallituksen asettama historiik-
ki-työryhmä, jonka puheenjoh-
tajana on toiminut Sakari Lai-
tervo, on kauden aikana kerän-
nyt aineistoa haastattelemalla
seuran vanhoja jäseniä. Hallitus
on tutustunut myös Pekka Sivu-
lan tekemään 30-vuotishisto-
riikkiin, joka on todettu hyväk-
si ja kattavaksi. Työryhmä kerää
nyt aineistoa viimeiseltä 20 vuo-
delta ja aineisto luovutetaan am-
mattikirjoittajalle, joka laatii
varsinaisen historiikin.

Kenttä

Kenttä oli koko kauden hyvässä
kunnossa ja sai paljon kiitosta
omilta jäseniltä ja vierailijoilta. 
Ykkösreiän katos valmistui ja
lyöntipaikka-alue siirtonurme-
tettiin. Kentän reuna-alueille is-
tutettiin n. 100 puuta ja syksyl-
lä korjattiin sekä uudelleen
muotoiltiin 16. greeni forei-
neen.

Hallitus oli jo syksyllä
2004 aloittanut neuvottelut
Turku Energian kanssa koskien
ilmajohtojen muuttamista maa-
kaapeloinniksi. Neuvottelut saa-
tiin päätökseen kauden aikana ja
maakaapelityöt tehdään talvella
ja keväällä 2006 siten, että kaik-
ki peliä haitanneet johdot ovat
maassa. Turku Energian kanssa
on solmittu pitkäaikainen yh-
teistyösopimus, jolla katetaan
kaapelointityöstä aiheutuneet
kulut.

Talous

Talouden kannalta merkittä-
vimmät päätökset olivat raken-
nusten osto ja vuokrasopimuk-
sen uusiminen vuoteen 2047.
Nyt, kun Aura Golf omistaa ra-
kennukset, päästiin eroon kiu-
sallisesta vakuutuspykälästä, jos-
sa vahingon sattuessa edunsaaja
oli Turun kaupunki. Pitkäaikai-
nen vuokrasopimus ja omistus

rakennuksiin luovat hyvät mah-
dollisuudet hoitaa taloutta hyvin
vakaalta pohjalta jatkossa.
Tilikauden tulos verrattuna
budjettiin on hieman alijäämäi-
nen johtuen lähinnä 16. greenin
korjaustöistä. Muilta osin tulos-
laskelma noudattaa budjettilu-
kuja. Lainoja lyhennettiin suun-
nitelmien mukaan.

Aura Golfin vuosi 2005 oli
toiminnaltaan hyvin aktiivista ja
muut kaudella merkittävät asiat
on kirjattu toimikuntien toi-
mintakertomuksiin.

TOIMIKUNNAT

Aura Golfin sääntöjen mukaan
hallituksen jäsenet toimivat eri
toimikuntien puheenjohtajina.
Toimikunnat toimivat kauden
aikana tehokkaasti ja hallituk-
sessa käsitellyt asiat oli hyvin val-
misteltu eri toimikunnissa. Toi-
mikunnat kokoontuivat kauden
aikana noin 40 kertaa. Kokouk-
sien lisäksi toimikuntien jäsenet
osallistuivat käytännön toimin-
taan kiitettävästi. 

Kilpailutoimikunta
Koskilahti Heikki
puheenjohtaja
Aalto-Setälä Marja
Kulo Matti
Laxåback Jorma
Merikko Mikko
Nyman Peter
Paatelo Hannu
Palm Kurt
Paulin Jan-Mikael
Peltonen Pekka
Perilä Milla
Rantanen Asko
Tulonen Ilkka
Vuorinen Raimo J
Wahlberg Antero

Kauden aikana pelattiin 32 var-
sinaiseen kilpailukalenteriin
kuuluvaa kilpailua, jotka sisälsi-
vät 2633 pelisuoritusta. Määrä
on n. 10 % suurempi kuin edel-
lisellä kaudella. Omista jäsenistä
545 osallistui vähintään yhteen
kilpailuun. Kutsukilpailut mu-

Toimintakertomus 2005
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kaan lukien pelisuorituksia oli
4982, josta vierailijoiden osuus
1927, omat seniorit 2845 ja ju-
niorit 210. Avoimia kilpailuja oli
16, joista uusia Audi Tour, Nike
Open ja Loka Openit 1 ja 2.

Klubimestarit:
Miehet Antti Lehtinen
Miehet 55 Raimo Aulas
Miehet 65 Aatos Laine
Naiset Milla Hallanoro
Sen.naiset Hannele Grandell
Pojat Ahti Koskilahti
Tytöt Noora Ahonen

Vuoden pelaaja Juuso Välilä
Vuoden nousija Tuomas Pirilä

Muut kilpailutulokset löytyvät
nettisivuiltamme.

Kenttätoimikunta
Granberg Reima
puheenjohtaja
Höglund Matti
Karvonen Janne
Laxåback Jorma
Tervonen Hannu
Toivanen Raimo

Vakituiset työntekijät:
Höglund Matti
kenttämestari
työsuhde alkoi v. 1991
Karvonen Janne
apulaiskenttämestari
työsuhde alkoi v. 1998
Leinonen Mika
kentänhoitaja
työsuhde alkoi v. 1992

Oppisopimuksella;
Lahti Sami
kentänhoitaja
oppisopimus alkoi 2004 
aikaisemmin 7 kautta 
kausityöntekijänä

Kausityöntekijöitä oli 11, joista
viisi oli Aura Golfin jäsentä.

Kentänhoitokaudesta 2005
muodostui onnistunut, helpoh-
ko kausi. Kentän nurmi kesti tal-
ven rasitukset elävänä, tosin pai-
koitellen hometautien runtele-
mana. Viileä alkukevät hidastut-
ti kuitenkin nurmen kasvuun
lähtöä ja todellisen kesäkunnon
kenttä saavutti kesäkuun puo-
lessa välissä. Sateista ei kuluvana
kautena aiheutunut todellista

ongelmaa, ainoastaan seuran
mestaruuskilpailujen aikana sa-
demäärä ylitti kentän kantoky-
vyn ja kilpailujen peruuntumi-
nen ja siirtäminen oli hyvin lä-
hellä.

Kentänhoitokausi käyn-
nistyi rutiininomaisesti maalis-
kuun alussa kentän hiekoituk-
sella. Samaan aikaan greeneiltä,
foregreeneiltä ja lyöntipaikoilta
poistettiin lumi traktorilla, jon-
ka jälkeen kyseiset alueet kalkit-
tiin. Jään sulettua alueet harso-
tettiin ja roudan sulettua greenit
ja lyöntipaikat pystyleikattiin ja
paikkakylvettiin. Sadetuslaitteet
otettiin käyttöön 25.4., harsot
poistettiin 27.4. ja greenit lan-
noitettiin ensimmäisen kerran
28.4., jonka jälkeen kenttä avat-
tiin 29.4.

Kesäkauden leikkuukor-
keudet olivat: Greenit 2,5 mm,
lyöntipaikat ja foregreenit 8 mm
sekä väylät 12 mm. Kauden ai-
kana greenit lannoitettiin 14
kertaa, joista yksi rakeisella ja lo-
put nestemäisellä lannoitteella.
Lyöntipaikat, foregreenit ja väy-
lät lannoitettiin kolme kertaa.
Sieni- ja hometauteja torjuttiin
greeneiltä useaan otteeseen,
mutta itse torjunta-aineita käy-
tettiin vähemmän kuin edellisi-
nä kausina, koska ruiskutuksia
tehtiin myös rautasulfaatin ja fu-
sariuminhibiittorin avulla.
Lyöntipaikat ja väylät ruiskutet-
tiin kertaalleen kasvitauteja vas-
taan. Raffeista torjuttiin apila- ja
voikukkakasvustoja pistekohtai-
sesti kertaalleen. Pelikauden ai-
kana greenit pintailmastoitiin
neljä kertaa, lyöntipaikat kaksi
kertaa ja väylät kertaalleen. Peli-
kauden päättyssä greenit, foreg-
reenit, lyöntipaikat ja väylät
holkki-ilmastettiin. Kasteluvet-
tä käytettiin 20.000 kuutiota.
Syksyllä korjattiin ja uudelleen
muotoiltiin 16. greeni forei-
neen. 16. oikeanpuoleisen gree-
nibunkkerin ja 17. väyläbunk-
kerin salaojitus uudistettiin.
Huonoon kuivatukseen syynä
oli Kuuvan puolelle istutettujen
poppelien juuret, jotka olivat
tukkineet salaojituksen. Lisäksi
kentän reuna-alueille istutettiin
100 uutta puuta lajeina tammi,
metsävaahtera ja vuorijalava.

Kone- ja laite-investoinnit: Ke-
väällä huoltohallille hankittiin
varaterien teroituskone.

Apulaiskenttämestari Jan-
ne Karvonen sanoutui irti Aura
Golfin palveluksesta ja hänen ti-
lalleen palkattiin vuoden 2006
alusta apulaiskenttämestariksi
oppisopimuksella opiskellut Sa-
mi Lahti, joka sai kenttämesta-
rin opinnot päätökseen vuoden
vaihteessa.

Valmennus- 
ja junioritoimikunta
Paatelo Hannu
puheenjohtaja
Aho Sakari
Kuningas Marko
Laxåback Jorma
Nordqvist Aarni
Rytkölä Jarmo
Rännäli Pertti
Vuorinen Raimo J.
Välilä Juuso

TS-Golfkoulu 
Järjestettiin puitteiltaan kuten
ennenkin. Osallistujia oli 53,
joista green cardin haltijoita 14.
Kouluun otettiin sekä Aura Gol-
fin jäseniä että ulkopuolisia.
Vastuullisena kouluttajina toimi
Aarni Nordqvist apunaan val-
mennusryhmissä olevia pelaajia
ja seuran pro Sakari Aho. 

Leirit 
Espanjan leiri helmikuussa:
Leirejä järjestettiin yksi, jossa ai-
kuispelaajia oli viisi ja junioreja
kahdeksan. Leiri toteutettiin yk-
sityiskohtaisen suunnitelman
mukaisesti. 
Suomen Golfliiton leirit:
Golfliiton valmennusleireille
osallistui yhteensä neljä pelaajaa.

Talviharjoittelu 
Talviharjoitteluhallina oli Kaa-
rinan Evergreen -halli, josta oli
varattu käyttöömme koko maa-
nantaipäivä. Aluetour ja Green
Card -ryhmä harjoitteli hallissa
viikoittain pron johdolla. Apu-
naan prolla oli Marko Kuningas
ja Pertti Rännäli. Tasoryhmien
pelaajat harjoittelivat hallissa
maanantain lisäksi myös muina
päivinä. Seuran pro osallistui
harjoittelun suunnitteluun ja
valmennukseen.

Kesäharjoittelu 
Valio-, edustus- ja haastajape-
laajat harjoittelivat Valmennus-
paketin mukaisesti. Valmennus-
pakettiin kuului olennaisena
osana pron sitouttaminen hen-
kilökohtaiseksi valmentajaksi.

Aluetour-ryhmä harjoitteli
10 kertaa pron johdolla. 

Green Card -ryhmä har-
joitteli kerran viikossa pron joh-
dolla. Heinäkuusta alkaen Aarni
Nordqvist osallistui myös ryh-
mien harjoitteluun ja elokuussa
hän aloitti työt Aura Golfissa Sa-
kari Ahon apuvalmentajana.

Tuet
Toimikunta haluaa kiittää yh-
teistyökumppaneitaan, joita oli-
vat OP (valmennus), Hartwall
(kilpailut), Auto-Center (kulje-
tukset), Nike (varusteet), Turun
Sanomat (TS-golfkoulu) sekä
Scandic (majoitus).

Arvokilpailut
Osallistuttiin miesten ja juniorien
joukkue SM-kisoihin. AG:n mie-
het sijoittuivat pronssille ja ju-
niorit voittivat SM-kultaa.

Aikuisten lyöntipelin SM
kilpailuissa Joonas Granberg
voitti SM-hopeaa ja reikäpelikil-
pailussa SM-kultaa.

Reikäpelin SM-kilpailuissa
pojat 18 v Kalle Samooja voitti
SM-pronssia.

Joonas Granberg oli yleisen
amatöörisarjan Suomen paras
pelaaja ja Kalle Samooja vastaa-
vasti Suomen alle 18-vuotiaiden
paras pelaaja.

Finnish Golf Tour -kisat 
Osallistuttiin 6-henkisin jouk-
kuein. Miehissä cut selvitettiin
kiertueen osakilpailuissa yhteen-
sä 14 kertaa. Naisissa cut selvi-
tettiin yhteensä 6 kertaa. 

”Finnish Amateur Ran-
king” -pisteitä sai miehissä 6 pe-
laajaa, naisissa 1 pelaaja ja FGT
pisteitä pro Sakari Ahon lisäksi
6 miespelaajaa ja 1 naispelaaja.

JFAT-kisat, 
alle 18v tytöt ja pojat 
Osallistuttiin pääasiassa 6-hen-
kisin joukkuein. SM kilpailuissa
joukkueiden koko oli n. 6 pe-
laajaa. Pisteitä sai 8 pelaajaa.
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Aluetour, 
alle 16v ja 18v tytöt ja pojat 
Osallistuttiin noin 5-10 henki-
sin joukkuein. Menestys oli kau-
della erittäin hyvää. Kalle Lei-
nonen voitti Wiurilassa pelatun
osakilpailun.

Coca-Cola aluemestaruus- ja
Tekniikkamestaruuskilpailut 
Coca-Cola –golfin vastuuhenki-
lönä toimi Aarni Nordqvist.
Alue- tai SM-kisoihin ei osallis-
tuttu.

Pelaajien koulutus
Järjestettiin junioreille henkisen
valmennuksen koulutusta (4x4 h),
osallistujia oli n. 10. 

Järjestettiin koulutukset:
Miten AG:n systeemi toimii ja
ravintokoulutus, jossa koulutta-
jana toimi Ismo Aaltonen Ur-
heilulääkäriasema Apexista. Va-
lio-, edustus- ja haastajapelaajil-
le tarjottiin AG:n tukitoimena
Valmennuspaketti.

Muuta
Kalle Samooja ja Ville Sirkiä
aloittivat syksyllä 2004 Aurajo-
en Urheilulukion golflinjalla.
Palaute on ollut erittäin positii-
vista ja koulutusta tullaan lisää-
mään tulevana vuonna. Golflin-
ja toteutetaan yhteistyössä
AG:n, SGL:n , Aurajoen lukion
ja pro Sakari Ahon johdolla.
Huiskalan harjoitusalueen hoito
on ollut tyydyttävää. Toivotta-
vaa olisi, että rangekatoksen ta-
kana olevaa harjoitusaluetta
edelleen kehitettäisiin.

Senioritoimikunta
Joenperä Veikko
puheenjohtaja
Haavisto Reijo
Laine Aatos
Nummelin Reima
Palm Kurt
Perilä Milla
Rantanen Asko
Sivuranta Ilmo

Kilpailutoiminta
Seniorien golfkausi alkoi klu-
biottelulla Salon senioreita vas-
taan Salossa ennen vappua. Mo-
nelle AG:n  seniorille peli oli
kauden ensimmäinen ja tulokse-
na olikin häviö. Salolaiset kävi-
vät syksyllä pelaamassa Ruissa-

lossa. He yllättivät kotijoukku-
een viemällä voiton Saloon. Kei-
lailussa voitimme salolaiset tal-
ven aikana kahdesti. Harjattulan
seniorit olivat pelaamassa Ruis-
salossa ja siitä pelistä voitto jäi
kotijoukkueelle.

Tampereella meiltä kävi n.
40 seniorin joukkue. Tuloksena
tällä kertaa oli tappio. TG täytti
40-vuotta kuluneena kesänä.
Muistoksi siitä lahjoitimme
heille AG:n klubirakennusta
esittävän taulun.

Varsinais-Suomen seniori-
liiga pyöri myös täydellä teholla.
Voiton tänä vuonna vei Salo
Golf. Aura Golf  sijoittui kol-
manneksi.

Kuukausikilpailuja pelat-
tiin viisi. Voittajiksi miesten sar-
jassa saatiin parivaljakko Ilmo
Sivuranta ja Jukka Jussila. Nais-
ten paras oli Arja Jalava. Osan-
ottajia oli yhteensä n. 180. Osa-
kilpailujen parhaat palkittiin
lahjoittajien tuotteilla. Lahjoit-
tajia olivat: Turun Yksityiset
Ammattioppilaitokset, Turun
Eurosiivous, Suomalainen Poh-
ja, Turun Kellomarket ja Suo-
men Ohutlevyasennus. Suurkii-
tos lahjoituksista. 

Seniori-Cup:n voittoon
pelasi kuluneella kaudella itsen-
sä Pirkko-Liisa Hyvärinen. 

Seniorien hoitamana pelat-
tiin myös valtakunnallinen se-
niorien Väli-Tour heinäkuussa.

Kansainvälisen TS-Classi-
cin  miesten sarjan voitto meni
Ruotsiin. Naisten sarjan voitta-
ja tuli Saksasta.  

Talviharjoittelu
Talvikaudella kävimme n. 25 se-
niorin voimin lyömässä palloa
Kaarinan kuplahallissa. Sakari
Aho oli antamassa hyviä vinkke-
jä lyönteihin. 

Keilailua oli kahdesti vii-
kossa Kupittaan keilahallissa kes-
kimäärin 15 osanottajan voimin. 

Pertti Rännäli oli kerran
viikossa ohjaamassa jumppaa
Kupittaan urheiluhallissa. 

Muuta 
Talkoohommia oli tälläkin kau-
della jonkin verran. Kiitos kai-
kille toimintaan osallistuneille.

Kiinteistö- 
ja rakennustoimikunta
Salminen Markku
puheenjohtaja
Granberg Reima
Laxåback Jorma
Stam Timo
Vaiste Heikki

Kulunut kausi 2005 alkoi ra-
kennustoimikunnan osalta kes-
kittyen 1. teen katoksen/portin
rakentamiseen ja 9. väylän tau-
kotuvan eli kioskin saneerauk-
seen. Kyseiset projektit saatiin
valmiiksi aikataulussa. Molem-
mat kohteet ovat saaneet kiitos-
ta niin omilta kuin vieraspelaa-
jilta. Kioskin ympäristö kaipaa
vielä kohennusta ja siihen kiin-
nitetään huomiota jatkossa. 

Edellä mainittujen lisäksi
on kiinteistöissä suoritettu nor-
maalit huoltotoimenpiteet ja var-
sinkin klubirakennuksen 2 v. ta-
kuutarkastuksen myötä aikaan-
saatu siihen kohdistuneet asian-
mukaiset korjaustyöt. 

Viimeisenä voisi mainita
keväällä asennetut paineilmalla
toimivat puhdistuspisteet. Eri-
tyiskiitos talkooväelle, joka teki
asennustyön.

Kapteenin asiat
Nyman Peter
kapteeni

Kapteenin toiminta on sujunut
suurin piirtein laaditun toimin-
tasuunnitelman mukaisesti. Hy-
vänä asiana on heti todettava et-
tä kurinpidollisiin toimenpi-
teisiin ei tänä vuonna ole ollut
tarvetta. Suuri kiitos meneekin
caddiemastereillemme, jotka
ovat asiallisesti ja johdonmukai-
sesti huolehtineet siitä, että vie-
railijat ovat olleet tietoisia AG:n
etikettisäännöistä.

Kausi alkoi virallisella
avauslyönnillä perinteisessä lip-
pukilpailussa. Vaikka klubimes-
tari, kilpailujohtajan ominai-
suudessa, kuuluvasti kannusti-
kin (perinne sekin), niin aivan
griinille palloa en saanut, tulok-
sena hyväksyttävä bogi.  Nais-
kapteenin kanssa toivotimme
uudet jäsenet tervetulleeksi, ke-
säkuussa pidetyssä tilaisuudessa.
Kapteenin kierroksia pidettiin
tänä vuonna ainoastaan kaksi

kertaa, eikä osallistujia ollut
kuin parikymmentä. Eritysavus-
tajana ja ”demopelaajana” toimi
perinteisesti  Riku Sanaksenaho,
jonka innostuneisuus ja sääntö-
tuntemus käy malliksi meille
kaikille. Kiitokset avusta ja toi-
mivasta yhteistyöstä.
Klubiotteluita pelattiin kaksi:

Kesäkuun alussa vierailim-
me HGK:n luona Talin kentäl-
lä. Edellisvuoden  nöyryyttäväs-
tä tappiosta olivat ottaneet opik-
seen ja koonneet isku-kykyisem-
män joukkueen. Niukka voitto
heille.

Trekampen pelattiin pe-
rinteisesti heinäkuun ensimmäi-
senä viikonloppuna. Tällä kertaa
vierailimme ÅGK:n luona, ja
heillä on hienot puitteet, sekä
kaksi kenttää. Ellei ole vieraillut
Ahvenanmaalla, voin kyllä suo-
sitella.  Itse ottelussa isäntäseura
vei voiton AG:n ollessa kun-
niakas kakkonen. Kolmanneksi
jätimme viime vuoden voittajan,
Roslagenin joukkueen.

Osana Varsinais-Suoma-
laista golf yhteistyötä pelataan
vuosittain V-S golfaluemestaruu-
desta. AG oli tällä kertaa järjestä-
vänä seurana ja voitimme toista-
miseen aluemestaruuden.

Tiedottaminen on vaikea
laji. Nettisivuilla on ”Kapteenin
ja tuomariston sääntöpalsta”, jo-
hon tarkoitus on saada kerättyä
sellaisia sääntötulkintoja tai asioi-
ta, jotka herättävät keskustelua
meidän kentällä. Toistaiseksi ei
ole kertynyt kovin monta otsik-
koa. Tähän toivon saavani ideoi-
ta ja ehdotuksia jäsenistöltä.

Naistoimikunta
Paatelo Pirkko
puheenjohtaja
Ekholm Anne
Laitervo Ilana
Luoto Irmeli
Nelimarkka Hanna
Pärkö Ulla
Suhonen Eeva

Kesän aikana pelasimme tuttuja
maanantaikierroksia joka maa-
nantai syksyyn asti. Sydämelliset
kiitokset  teille kaikille naisten-
kierrosten sponsoreille. Runsaat
palkinnot ja maistuvat pullakah-
vit innoittivat meitä naisia ki-
saamaan ja pelaamaan entistä
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ideoinnista ja sponsoroinnista. 
Eniten birdejä teki kauden

aikana Pirketta Scharlin, mutta
palkintojenjaon ollessa ”itäval-
talainen”, palkinnon sai Raija
Jousia. Tuttu Juttu -kisan voit-
tajana palkittiin Arja Jalava. Ar-
jalla ja Luodon Irmelillä oli bon-
gattuina eniten eri pelikaverinai-
sia AG:ssa, mutta Irmelin olles-
sa Budapestissa, palkinnon sai
Arja. Lisäksi arvottiin palkinto-
ja kauden aikana naistenkier-
roksille osallistuneille.

Markkinointitoimikunta
Sjöholm Kari
puheenjohtaja
Kruskopf Timo
Laxåback Jorma
Räty Anssi
Varjonen Ari

Toimikunnan suunnitelmat ja
taloustavoitteet toteutuivat, täs-
tä suuri kiitos Aura Golfin yh-
teistyökumppaneille.

Markkinointituotot tule-
vat pääosin kenttämainonnasta,
kutsukilpailuista ja ammattilais-
kilpailuista, kuten Felix Finnish
Ladies Open ja Gant Open.

Internet-mainonta on ollut
kasvussa viime vuosina ja kehi-
tys tulee varmaan jatkumaan po-
sitiivisena seuraavina vuosina.

Rekisteröityjä pelikierrok-
sia oli n. 5 % enemmän kuin
vuonna 2004. Green fee -pelaa-
jien  määrä kasvoi samassa suh-
teessa ja oli budjetoidulla tasolla.

Aura Golfin kotisivuilla on
käyty ahkerasti. Suosituimmat
asiat olivat uutisotsikot, kilpai-
lut ja tasoitukset.

Hallitus päätti, että syksyl-
lä tehdään jäsenkysely Viheriö
lehdessä no 4. Tavoitteena oli
saada jäsenistöltä objektiivinen
palaute Aura Golf ry:n toimin-
nasta. Jäsenkysely korvaa lak-
kautetun keskustelufoorumin.

Yhteistyökumppaneille
Aura Golf järjesti syyskuussa yh-
dessä Viking Linen kanssa pe-
rinteisen golf- ja seminaarimat-
kan Tukholmaan. 

Klubimestari
Tulonen Ilkka
puheenjohtaja
Aalto-Setälä Marja
Ruuskanen Olli

Vaiste Marita
Vastamäki Päivi

Klubimestarin vastuualueeseen
lisättiin vuonna 2004 pihanhoi-
to. Tehtävään palkattiin Matti
Rehmonen ja työn tulokset al-
kavat näkyä pihaympäristössä
hyvin hoidettuna ruohokenttä-
nä ja uudet pensas- ja kukkais-
tutukset luovat sitä viihtyisyyttä,
mitä Ruissalon miljööstä odote-
taan.

Vappuhumpuuki pelattiin
tänä vuonna hyvissä olosuhteis-
sa ja kausi päättyi syysjuhlaan
29.10. Osallistujia syysjuhlassa
oli vähemmän kuin perinteisissä
pikkujoulujuhlissa ja yleisesti ol-
tiin sitä mieltä, että palataan
vanhaan pikkujouluperintee-
seen.

KENTÄN KÄYTTÖ

Ajalla 1.5.-30.9.2005: 
Kierroksia oli yhteensä 27 396,
jotka jakaantuivat seuraavasti:
- jäsenkierroksia 21 282
- suomalaiset vierailijat 5 504 
- ulkomaalaiset vierailijat 610

RANGE JA 
HARJOITUSALUEET

Rangen käyttöaste on edelleen
hieman laskussa. Asiaa on poh-
dittu. Hinta tai laatukysymys ei
ole ongelma, yksi luonteva seli-
tys on tarjonnan kasvu muilta
kentiltä ja toinen selitys voisi ol-
la, että me auragolfilaiset har-
joittelemme vähemmän kuin ai-
kaisemmin. Tähän toiseen asi-
aan voivat kaikki jäsenet vaikut-
taa.

Rangen vieressä olevaa har-
joitusaluetta laajennettiin, mut-
ta chippigreenin taso ei vielä tyy-
dyttänyt.

Huiskalan harjoitusalue oli
alkukaudesta huonossa hoidos-
sa, tämä asia on toistunut vuo-
desta toiseen. Ilmeisesti on niin,
että keväällä kentänhoitajat eivät
ehdi aluetta hoitaa, vaikka näin
pitäisi. Asiaan tullaan kiinnittä-
mään huomiota jatkossa.
JÄSENTIEDOT

Aura Golfin jäsenmäärä  vuoden
lopussa oli 1 388 (vastaava luku
vuonna 2004 oli 1 404), joista

miehiä oli 975 ja naisia 413. Jä-
senjono on edelleen kasvussa.
Aktiivipelaajien määrä on pysy-
nyt ennallaan ja on huomioita-
va, että uusista jäsenistä nykyään
tulee aktiivipelaajia, joten jäsen-
määrän kasvuun ei ole mahdol-
lisuuksia.

JÄSENLEHTI

Toimitusneuvosto
Vaiste Heikki
puheenjohtaja
Laitervo Sakari
päätoimittaja
Enberg Soile
Laxåback Jorma
Pietilä Tertti

Jäsenlehti ilmestyi neljä kertaa.
Mainostuotot kattoivat jäsen-
lehden julkaisukulut.

AG:n jäsenille tuli myös
Suomen Golflehti sekä FGF-
lehti. 

PRO SHOP 

Pro shopin toimintaa jatkoi
vuonna 2005 Golf Corner.
Omistajavaihdos alkuvuonna ja
uusi henkilökunta ei onnistunut
toiminnassaan ja yhtiö ajautui
konkurssiin syksyllä. Yhtiön toi-
minnan lakkauttamisella oli tie-
tysti vaikutusta Aura Golfin toi-
mintaan siten, että palvelua ei
loppukaudesta enää ollut. Cad-
diemasterit yrittivät paikata pal-
velua omalla toiminnallaan,
mutta lopputulos oli tietenkin
erittäin huono.

RAVINTOLA

Toimintaa hoiti Ruissalon Golf-
ravintola Jukka Lavosen johdol-
la. Palvelu klubiravintolassa on
saanut paljon kiitosta. Ysin kios-
kin toiminta parani, kun raken-
nusta hieman laajennettiin,
mutta edelleen kuulee toivo-
muksia siitä, että tuotevalikoi-
maa lisättäisiin.    

enemmän. Näiltä kierroksilta
moni löysi hyviä pelikavereita
muillekin kierroksille.

Naisten valtakunnallisena
golfpäivänä pelasimme viime
vuoden tapaan Pink Ball -kisaa,
luonnollisesti pinkillä pallolla.
Griipin Anja Jokinen sponsoroi
teeman mukaisesti pinkin aurin-
kolipan jokaiselle kisailijalle.
Aurinkoa ja hymyä riitti.

Kausi siis alkoi taas totu-
tusti toukokuussa yhteisellä
naistenillalla, jossa kävimme lä-
pi kauden ohjelman ja suunnit-
telimme pelimatkoja. Harjattu-
lan Ladyjen kanssa teimme yh-
teisen pelimatkan Sarfvikiin sekä
omalla porukalla St. Lawrenceen.
Tietysti molemmilla matkoilla
kisailtiin leikkimielisesti ja pe-
lattiin totuttuun tapaan silveriä.
Harjattulan Ladyjen kanssa pe-
lasimme omalla kustannuksel-
lamme molemmilla kentillä ja
nautittimme yhdessäolosta.

Kauden odotetuimpia ki-
soja olivat itseoikeutetusti Nor-
dea Ladyt sekä oma Mamsellim-
me, jotka keräsivät taas kentän
täyteen iloa pursuavia pelaajia.
Mamselli kisattiin lyöntipelinä,
joten kapteenskan ajatuksena
kilpailutoimikunnalle voisin eh-
dottaa ensi vuodeksi kahta sar-
jaa; lyöntipeli ja pistebogey? Sil-
loin saisimme ehkä enemmän
osallistujia.

Aura Golfin joukkue voitti
4.8 mennen tullen kolmoisklu-
biottelussa vierailijajoukkueet
Hämeenlinnan Tawastin sekä
Espoon Golfseuran. Ottelun jäl-
keen kisailijat nauttivat muka-
vasta yhdessäolosta klubillamme
vierailijoiden lauluja ja vitsejä
kuunnellen. ”Tyttö” on siis taas
turvallisesti oikealla paikallaan
klubimme vitriinissä Ruissalossa.
Valitettavasti itse en päässyt ki-
saamaan sairastumiseni vuoksi.

Kausi päätettiin aikaisem-
mista vuosista poiketen kisalla,
jossa 41 ladya kiersi kauniissa,
mutta hieman tuulisessa säässä.
Päivölän Hilkan ja Pentin spon-
soroima palkintopöytä oli ruhti-
naallisen upea ja runsas.  Parhaat
palkittiin, lähimpinä lippuja ol-
leet (kahdella väylällä), lisäksi ar-
vottiin palkintoja sekä jokainen
sai vielä pienen lahjan. Sylintäy-
deltä kiitoksia Päivölöille kisan



V I H E R I Ö  1/200610

Tuloslaskelma

VARSINAINEN TOIMINTA
Tuotot

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

Henkilöstökulut
Kentänhoito
Hallinto

Vuokrat
Maavuokrat
Kentänhoitokoneet
Muut

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

Toimikunnat
Naistoimikunta
Senioritoimikunta
Klubimestari
Kapteeni

VARSINAISEN TOIMINNAN TULOS

VARAINHANKINTA
Tuotot

Jäsenmaksut
Liittymismaksut
Mainos ja ilmoitus
Vuokratuotot

Kulut
Jäsenkulut
Tiedotus

VARAINHANKINNAN TULOS

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Korkokulut
Muut rahoituskulut

YLEISAVUSTUKSET
POISTOT
TILIKAUDEN TULOS

Budj. 2005 Budj. 20061.1.-31.12.2005

749 100

-764 200
-15 100

6 800
37 200
19 000

288 500
119 700
36 300
1 400

220 100
19 300

800

-193 400
-116 900

-5 400
-8 500
-4 300

-1 700
-12 900
-60 100
-63 800
-2 700
-5 000

-148 600
-96 300
-38 900

-1 200
-2 400

-800
-1 300

302 400
36 800
22 100
3 300

-38 000
-23 500

-32 200
-1 100

364 600

-61 500
303 100

-33 300
11 500

-178 000
88 200

748 000

-763 600
-15 600

7 000
48 000
28 000

290 000
123 000
35 000
1 500

195 000
20 000

500

-210 000
-120 000

-6 800
-5 500
-3 300

-2 000
-12 000
-58 000
-60 000
-3 000
-5 000

-145 000
-90 000
-36 000

-2 000
-500

-2 500
-2 000

275 000
50 000
22 000
2 500

-35 000
-23 000

-30 000
-1 000

349 500

-58 000
291 500

-31 000
12 000

-180 000
76 900

762 000

-727 900
34 100

7 500
40 000
31 000

290 000
120 000
42 000
1 000

210 000
20 000

500

-175 000
-112 000

-6 200
-10 500
-1 200

-2 000
-10 000
-61 000
-60 000
-4 000
-6 000

-131 000
-100 000
-40 000

-2 000
-2 000
-2 500
-2 500

325 000
50 000
20 000
2 300

-30 000
-22 000

-38 000
-1 500

397 300

-52 000
345 300

-39 500
16 000

-172 000
183 900
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Tase
31.12.2005 31.12.2004

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet
Aineelliset hyödykkeet

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

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset

Myyntisaamiset
Siirtosaamiset
Rahat ja pankkisaamiset

TASE VASTAAVAA YHTEENSÄ

VASTATTAVAA

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

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta
Eläkelainat

Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta
Eläkelainat
Saadut ennakot
Ostovelat
Siirtovelat
Muut lyhytaikaiset velat

TASE VASTATTAVAA YHTEENSÄ

1 413 300
88 200

892 800

119 900

11 500
22 800
32 200
14 900

7 400

2 082 600
156 500
308 300

200

3 500
36 900

200

2 555 000

40 600

2 595 600

1 501 500

1 094 100

2 595 600

1 407 600
5 700

899 600
8 000

204 900
600

12 300
58 100
27 100
15 100

8 400

2 070 600
189 600
342 500

200

3 500
24 000

200

2 611 300

27 700

2 639 000

1 413 300

1 225 700

2 639 000
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Tilintarkastuskertomus
Aura Golf ry:n jäsenille

Olemme tarkastaneet Aura Golf ry:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta
1.1.–31.12.2005. Hallitus on laatinut toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, joka sisältää tu-
loslaskelman, taseen ja liitetiedot. Suorittamamme tarkastuksen perusteella annamme lausunnon
tilinpäätöksestä ja hallinnosta.

Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilin-
päätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuu-
dessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkas-
tuksessa on selvitetty hallituksen jäsenten ja yhdistyksen toimihenkilöiden toiminnan lainmu-
kaisuutta yhdistyslain säännösten perusteella.

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös, joka osoittaa ylijäämää 88 161,00 euroa,  on
laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräys-
ten mukaisesti. Tilinpäätös antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot yh-
distyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä
vastuuvapaus myöntää hallituksen jäsenille ja toimihenkilöille tarkastamaltamme tilikaudelta.

Turussa 25. tammikuuta 2006

Ritva Hopia
HTM

Osmo Soinio
KHT
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Toimintasuunnitelma 2006
Aura Golf ry:n teettämä jäsen-
kysely, johon vastasi 198 jäsen-
tä, osoitti selvästi, että toiminta
nykymuodossaan tyydyttää jäse-
niä. Kenttä kokonaisuudessaan,
rakennusten toimivuus ja siis-
teys, ravintolan toiminta, henki-
lökunnan palveluasenne, pron
toiminta, naistoimikunta, se-
nioritoimikunta ja junioritoimi-
kunta saivat kiitettävät arvosa-
nat ja vertailussa muihin suoma-
laisiin kenttiin keskiarvoa pa-
remmat arvostelut. Keskiarvo-
jen alapuolelle jäivät seuraavat
toiminnot: peliaikojen varatta-
vuus, pro shopin palvelut, väylä-
opasteet ja merkinnät kentällä,
jäsentiedotus, kilpailutoiminta,
klubitoiminta sekä pelinopeu-
den ja etiketin valvonta.

Hallitus on kokouksessaan
käsitellyt jäsenkyselyn tulokset
ja palautteet ja pyrkii toiminnal-
laan kehittämään niitä osa-aluei-
ta, joissa palaute on ollut nega-
tiivinen. Toiminta pääosiltaan
kuitenkin on ollut erittäin posi-
tiivista.

KENTTÄ

Aura Golfin kentänhoidon ta-
voitteena on ylläpitää kunnol-
taan kenttää, joka kuuluu Suo-
men parhaiden kenttien jouk-
koon sekä on kansainvälisesti
kilpailukykyinen. 

Tavoitteeseen päästäkseen
ja siinä pysyäkseen on vaati-
muksena ammattitaitoinen
kenttähenkilöstö, asianmukai-
nen konekanta ja riittävä ken-
tänhoitobudjetti. Kenttähenki-
löstö tulee muodostumaan nel-
jästä vakituisesta työntekijästä
eli kenttämestarista, apulais-
kenttämestarista ja yhdestä ken-
tänhoitajasta sekä huoltomie-
hestä. Näiden lisäksi kentänhoi-
don sesonkiaikana palkataan 7-
8 kausityöntekijää. Tavoitteena
on ollut että puolet kausityönte-
kijöistä olisi vanhoja kentänhoi-

tajia. 
Konekanta muodostuu

kymmenestä leikkuukoneesta,
traktorista ja riittävästä määräs-
tä hoitokoneita. Kentän vaati-
mustaso edellyttää, että koneet
ovat jatkuvasti toimintakuntoi-
sia ja esim. leikkuuterien koh-
dalta teroitettuina ja oikein sää-
dettyinä. Konekantaa tulisi vuo-
sittain uusia yhdellä tai kahdella
koneella, jotta luotettavuus säi-
lyisi ja että kauden aikana väl-
tyttäisiin isommilta remonteilta.
Kaudelle 2006 tulisi uusia bunk-
kereiden hoitokone ja väyläleik-
kuri. 

Kentän koko kauden kes-
tävä huippukunto vaatii sään-
nöllisiä kentänhoitotoimenpi-
teitä, joista tärkeimmät ovat il-
mastukset, hiekoitukset, lannoi-
tukset, sadetus ja torjunta-aine-
ruiskutukset. Tavoitteena on,
että kyseiset toimenpiteet suori-
tettaisiin pelikauden ulkopuo-
lella tai ajankohtana, joka vähi-
ten häiritsee pelaamista. Ulko-
puolisten tekijöiden vaikutus
onnistuneeseen hoitokauteen
on suuri. Ulkopuolisia tekijöitä
ovat ennen kaikkea lämpötila ja
sademäärä. Lämpötila vaikuttaa
suoranaisesti nurmen kasvuun ja
sateet kentänhoitoon ja pelaa-
miseen. Jotta kenttä olisi jatku-
vasti, myös rajuimpien sateiden
jälkeen pelikunnossa, tulisi joka
syksy korjata vanhoja greenejä,
lyöntipaikkoja ja hiekkaesteiden
salaojitusta. Paras ratkaisu on,
että kauden aikana kartoitetaan
ongelmakohtia ja syksyllä korja-
taan resurssien puitteissa.

Kenttähenkilökunta tulee
osallistumaan alan koulutusti-
laisuuksiin ja messuihin. Ympä-
ristöasioissa yhteistyötä jatke-
taan Turun kaupungin ympäris-
tö- ja kaavoitusviraston sekä Tu-
run Yliopiston Kasvitieteellisen
puutarhan kanssa. 

KIINTEISTÖJEN HOITO JA
RAKENTAMINEN

Huiskalaan rakennetaan n.180 m
aitaa, joka tulee rajaamaan Huis-
kalan tontin niin 8. väylän kuin
harjoitusalueen osalta. Raken-
nusluvassa on aita määrätty ke-
vyeksi ollen korkeudeltaan noin
metrin luokkaa. Tarkemmin sa-
nottuna kyseessä on hallinta-
alueen raja-aita, jonka tulee olla
yksinkertainen puutolppara-
kenteinen aita jaksotettuna pen-
sasistutuksin.

Asuinrakennuksen piha-
sauna pyritään saneeraamaan ns.
oppilastyönä. Tällä, hajoamis-
pisteessä olevalla rakennuksella
tuntuu olevan suuri merkitys
museoviranomaisille ja sen kor-
jaamisen vastineeksi olemme eh-
dottaneet parkkipaikan vieressä
olevan mökin (ns. Laurilan mö-
kin) purkamista. Tilalle on
suunniteltu maakellari, johon
tulisi lämmintä tilaa runsaalle
170 häkille bägien säilytystä var-
ten.

Klubin edustalla oleva har-
joitusviheriö poistetaan ja tilalle
on ehdotettu rakennettavaksi
kesäterassi. Tähän projektiin
otamme mielellämme rakenta-
via ehdotuksia vastaan. 

KILPAILU- JA 
TASOITUSTOIMINTA

Vuoden 2006 alustava kilpailu-
kalenteri noudattaa pitkälti van-
haa perinnettä. Jo perinteinen
Felix Finnish Ladies Open pela-
taan kesäkuun puolessa välissä.
Audi Tour ja Nike Open jatka-
vat myös tänä vuonna, samoin
Gant Open. 

Uutena kilpailuna Aura
Golf isännöi SM-lyöntipeliä
20.-23.7. SM-kilpailut on pelat-
tu Ruissalossa kerran, vuonna
1986. Nyt on aika isännöidä,
kun Suomen Golfliitto meille
tätä kilpailua tarjosi ja sopiihan

se hyvin, kun Aura Golfin omat
pelaajat Joonas Granberg, Kalle
Samooja, Markus Rytkölä ja
Milla Hallanoro lukeutuvat en-
nakkosuosikkeihin. Kankaisten
Golfin ja Harjattula G&C Clu-
bin kanssa on alustavasti sovittu,
että Aura Golfin jäsenille vara-
taan riittävä määrä peliaikoja
SM-kisojen ajaksi sopivaan hin-
taan.

Syksyn avoimet silverit Lo-
ka Open I ja Loka Open II oli-
vat suosittuja ja ne pelataan taas
lokakuussa. Syyskuussa pelatta-
va Baleno Dualin uusi nimi on
Starnest Open.

VALMENNUS- JA 
JUNIORITOIMINTA

TS-Golfkoulu
Järjestetään laajuudeltaan ja
puitteiltaan aikaisemman mallin
mukaisesti.  Osanottajat valitaan
halukkaista ilmoittautumis-jär-
jestyksessä siten, että vasta-alka-
jia ja lapsia, jotka eivät ole yh-
distyksen jäseniä otetaan mu-
kaan noin puolet ja seuran jäse-
niä, jo golfia osaavia otetaan mu-
kaan niin monta, että yhteis-
määräksi tulee 50 ala-ikärajan
ollessa 9 v. Koulun ohjelma nou-
dattaa vasta-alkajien osalta ai-
kaisempaa mallia ja jo golfia
osaavien osalta luodaan uusi, en-
tistä vaativampi toimintamalli. 

Kouluttajina ovat seuran
edustus-, haastajaryhmä- ja alue-
tourpelaajat. Pron palveluja käy-
tetään noin 5 tuntia. 

Leirit 
Junioreille järjestetään helmi-
kuussa harjoitusleiri Espanjassa: 
Leireille valitaan halukkaista 7
junioria. Juniorien leirillä mu-
kana seuran Assistant pro, jonka
Aura Golf kustantaa. Leirit to-
teutetaan yksityiskohtaisen
suunnitelman mukaisesti siten,
että pelataan 7-10 kierrosta gol-
fia ja lisäksi harjoitellaan vähin-
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tään 4 tuntia päivässä. Aikuisten
leiriä ei järjestetä tänä vuonna
keskitetysti. Halukkaat aikuis-
pelaajat voivat anoa leiritukea
omiin leireihinsä.

Kevätleiriä ennen Aura
Golfin kentän avautumista ei tä-
nä vuonna järjestetä. 

Suomen Golfliiton liiton
leirit: AG:n pelaajat, jotka vali-
taan Suomen Golfliiton liitto-
valmennusleirille, lähetetään
sinne. AG maksaa liittovalmen-
nusryhmien kotimaan leirien
kulut.

Valmennuspaketti
Valio-, edustus- ja haastajape-
laajille tarjotaan päivitettyä val-
mennuspakettia. 

Talviharjoittelu 
Talviharjoitteluhalli on varattu
tasoryhmien pelaajien käyttöön
tiistaisin ja torstaisin 1 h/päivä.
Lisäksi tasoryhmien käytössä on
mahdollisesti sunnuntaisin 2
tuntia.  Aluetour-ryhmä ja
Green Card -ryhmä harjoittelee
ohjatusti sunnuntaisin. Talvi-
harjoittelussa on seuran pro ja 1-
2 seuravalmentajaa säännöllises-
ti mukana. 

Kesäharjoittelu 
Aikuisten ja juniorien Valioryh-
mä sekä edustus- ja haastajape-
laajat harjoittelevat henkilökoh-
taisen harjoitusohjelmansa mu-
kaisesti. Aluetour-pelaajille jär-
jestetään pron suunnittelemana
12 harjoituskertaa kesän aikana.
Green Card -ryhmä harjoittelee
ohjatusti kerran viikossa. 

Arvokilpailut 
Pyritään osallistumaan miesten,
naisten ja juniorien SM-kisoi-
hin. Tavoite kaikissa sarjoissa on
mitali. Aikuisten kisoissa on mu-
kana joukkueenjohtaja ja ju-
niorien mukana kisoissa yksi
huoltaja. Junioreille järjestetään
nuotitusleiri hyvissä ajoin ennen
kisaa.

Pyritään osallistumaan

kaikkiin SM-kisoihin seuraavas-
ti: 
Reikäpeli SM miehet
6 osallistujaa tavoite 1 mitali
Reikäpeli SM naiset
2 osallistujaa tavoite 1 mitali
Lyöntipeli SM miehet
6 osallistujaa tavoite 1 mitali
Lyöntipeli SM naiset
2 osallistujaa tavoite 1 mitali
21 SM
4 osallistujaa tavoite 1 mitali
Reikäpeli SM juniorit
6 osallistujaa tavoite 1 mitali
Lyöntipeli SM juniorit
6 osallistujaa tavoite 1 mitali

FGT-kiertue
Valitaan 6-henkinen FGT jouk-
kue. Tavoite lopullisessa piste-
taulukossa kaikki pisteille ja yk-
si viiden joukkoon sekä miehis-
sä että naisissa. Aura Golfissa jär-
jestettävään FGT-osakilpailuun
maksetaan kaikki mukaan pääs-
seet. Toimikunta päättää järjes-
tävän seuran villien korttien saa-
jat.

FGT-karsinnat
Karsintaan osallistuvat ne ai-
kuispelaajat, joilla ei muulla pe-
rusteella ole sellaista FGT kate-
goriaa, jolla todennäköisesti
pääsee kaikkiin kisoihin. Ju-
niori-ikäiset pelaajat voivat osal-
listua karsintoihin omalla kus-
tannuksellaan ja voivat anoa val-
mennustukea karsintojen ai-
heuttamiin kuluihin.

FAO
FAO:iin osallistuu 6-henkinen
FGT joukkue. Tavoite: yksi 10
joukkoon.

FGT-haastajakiertue
FGT-haastajakiertueelle osallis-
tuvat ne edustus- ja haastajape-
laajat, jotka eivät ole FGT jouk-
kueessa. Pyritään osallistumaan
4-henkisin joukkuein. Tavoite
joka kilpailussa: 2 selvittää cutin
ja kokonaistuloksissa 1 sijoittuu
10 joukkoon.

FJT-kisat, alle 18v tytöt ja pojat

Pyritään osallistumaan 6-henki-
sin joukkuein. Tavoite joka kil-
pailussa: 1 mitali ja kokonaistu-
loksissa 3 sijoittuu 10 joukkoon.

Aluetour, alle 16v ja 18 v tytöt
ja pojat
Pyritään osallistumaan 6-henki-
sin joukkuein. Tavoite joka kil-
pailussa: 1 mitali ja kokonaistu-
loksissa 3 sijoittuu 10 joukkoon.

Coca Cola aluemestaruus- ja
Tekniikkamestaruuskilpailut
Osallistutaan, jos ei kustannuk-
sia.

Koulutus
Koulutus on AG:n nuorille pe-
laajille tarjoama kasvatukselli-
nen ja yleisiä elämäntaitoja sisäl-
tävä osa, joka annetaan kaikille
veloituksetta. Tänä vuonna jär-
jestetään alla olevasta koulutus-
ohjelmasta puolet siten, että ko-
ko koulutusohjelma toteutuu
kahden vuoden jaksoissa. Kou-
lutuksen tavoitteena on AG:n
juniorimenestyksen jatkaminen
ja vastaavan menestyksen saa-
vuttaminen aikuisten tasolla.
Pelaajat oppivat asettamaan ta-
voitteita, harjoittelemaan ja pe-
laamaan suunnitelmallisesti sekä
kestämään häiriötekijät niin har-
joituksissa kuin kilpailuissakin.

Valioryhmä, edustuspelaa-
jat ja haastajat osallistuvat yh-
teisiin koulutuksiin seuraavasti:
1. Miten AG:n systeemi toimii? 

(1 pv)
2. Harjoitussuunnitelma (1 pv)
3. Svingitekniikka (2 pv)
4. Fyysinen kunto ja ravinto 

(1 pv)
5. Henkinen kunto (2 pv)
6. Kilpailuohjelma ja 

Game Plan (1 pv)
7. Sääntökoulutus (1 pv)
Aluetourpelaajat I, Aluetourpe-
laajat II ja Green Card ryhmä
osallistuvat yhteisiin koulutuk-
siin seuraavasti:
1. Miten AG:n systeemi toimii? 

(1 pv)
2. Harjoitteleminen ja 

pelaaminen (1 pv)
3. Sääntökoulutus (1/2 pv)

Toimikunta kiristää tasoryhmä-
kriteerejä kaudelle 2006, jotta
AG:n tuki saadaan ohjatuksi
motivoituneille ja eteenpäin
suuntautuville pelaajille. Ne pe-
laajat, jotka toimivat suunnitel-
mallisesti toimikunnan asetta-
mien pelisääntöjen mukaisesti,
ovat oikeutettuja valmennustu-
keen. Valmennustuen määrä on
riippuvainen kunkin pelaajan si-
joittumisesta tasoryhmiin ja
oman panostuksensa suuruu-
desta. 

Halukkaille tarjotaan mah-
dollisuutta osallistua Suomen
Golfliiton seuravalmentajakurs-
seille.

Tiedotus
Netissä näkyvää tiedotusta kehi-
tetään palvelemaan kaikkia pe-
laajaryhmiä.

FGT, FJT ja Aluetour-kil-
pailuihin osallistuneiden AG:n
pelaajien tulokset ja menestys
julkaistaan Viheriö-lehdessä.
Aura Golfissa järjestettävästä
FGT-osakilpailusta tiedotetaan
julkisesti, tavoitteena saada pai-
kalle mahdollisimman paljon
yleisöä.

MARKKINOINTI 
JA TIEDOTUS

Toiminta markkinoinnin osalta
jatkuu hyvin samanlaisena kuin
edellisenä vuotena.

Aura Golfin yhteistyö-
kumppanit ovat olleet aina hy-
vin pitkäjänteisiä, joten vaihtu-
vuutta on ollut hyvin vähän
esim. pool- ja väyläsponsoreiden
osalta. Tavoitteena on säilyttää
vanhat ja kehittää uusia palvelu-
ja, joita voidaan tarjota uusille
sponsoreille.

Aura Golfin kotisivuja ke-
hitetään visuaalisesti ja myös si-
sältöä muokataan. Mainostajien
näkyvyyttä parannetaan.

Kutsukilpailujen määrä
säilyy entisellä tasolla ja PGA-
kilpailut Felix ja Gant jatkuvat
entisen aikataulun ja tavan mu-
kaan. 



15V I H E R I Ö  1/2006

Aura Golfille on myönnet-
ty SM-lyöntipelin järjestysvas-
tuu. Markkinointiryhmä on
asettanut tavoitteekseen luoda
kisojen läpiviemiseksi sponsori-
tukiryhmä. Suunnittelutyöt on
jo aloitettu.

Green fee ja range -tulot
pyritään pitämään nykyisellä ta-
solla kuluja lisäämättä.

SENIORITOIMINTA

Kilpailu- ja ottelutoiminta
Klubiottelut: 23.5. Tammer
Golf (Ruissalossa), HGCC
(Harjattulassa), ennen vappua
SaG (Salossa), 26.9. SaG (Ruis-
salossa).

Liigaottelut: 7 ottelua, jois-
ta 3 kotiottelua.

Kuukausikilpailut: 1. kil-
pailu toukokuun kolmas tiistai,
muut kuukauden ensimmäisenä
tiistaina.

Muita: TS Classic 28.-
30.7. aputöitä, Väli-Tour 15.9.
Ruissalossa.

Talvikausi
Lyöntiharjoittelua Luolavuoren
kuplahallissa maanantaisin klo
11-13. Kuntoilu jatkuu torstai-
sin Kupittaalla ja keilailu tiistai-
sin ja perjantaisin samassa pai-
kassa. Keilailussa pyritään järjes-
tämään AG:n seniorien mesta-
ruuskilpailut kuluvan talven ai-
kana. Uusia ehdotuksia kuntoi-
lun suhteen vastaanotetaan.

Talkootyöt
Lienee yleisesti todettu, että se-
niorien talkootyöt klubin eteen
ovat varsin mittavat. Niitä riit-
tänee tulevaisuudessakin. Se-
nioritoimikunta uskoo, että klu-
bin hallitus antaa näille arvoa ja
huomioi tämän senioritoimi-
kunnan ehdotuksia käsitelles-
sään mm. talousarviossa.

KAPTEENIN ASIAT

Toiminta koostuu mm. kap-
teeninkierroksista eli kentälläm-
me maastossa tapahtuviin golf-
etikettiin ja -sääntöihin pereh-

dyttämistilaisuuksiin. Tämä toi-
minta on tarkoitus tehdä yhteis-
työssä pron kanssa, kuten aikai-
sempinakin vuosina on ollut
käytäntönä.

Klubiotteluita on tarkoitus
pelata seuraavasti: HGK:a vas-
taan Ruissalossa sekä Trekam-
pen niinikään Ruissalossa. Li-
säksi pyritään saamaan edustus-
kelpoinen joukkue elokuun lo-
pulla pelattavaan V-S aluemes-
taruuskilpailuun, joka tänä
vuonna pelataan Harjattulassa.

Nettisivuilla olevaan ”Kap-
teenin ja tuomariston sääntö-
palsta” kohtaan lisää tulkintoja
ja ehkä jopa ”viikon sääntökysy-
mys”. Toivomus aikaansaada sy-
vällisempi sääntö- ja etikettitun-
temus jäsenistömme keskuudes-
sa.

Yhteistyö, pääasiassa koke-
musten vaihtona, lähiseurojen
kapteenien kanssa alkoi 2005 ja
tätä on tarkoitus ylläpitää ja
edelleen kehittää.

NAISTOIMIKUNTA

Aura Golfin naisille suunnattu
toiminta jatkuu samantyyppise-
nä kuin kaudella 2005. Kausi al-
kaa ja loppuu jo perinteisiksi
muodostuneisiin ja erittäin suo-
sittuihin naisteniltoihin, joihin
pyritään saamaan kumpaankin
joku vierailija. 

Pyrimme kehittämään
naisten golftaitoja nimenomaan
lähipelissä. Kauden aikana tu-
lemme järjestämään teematun-
teja ja kursseja aiheesta promme
Sakari Ahon johdolla. 

Innostavat  naistenkierrok-
set jatkuvat erilaisten leikkimie-
listen kilpailujen merkeissä maa-
nantaisin koko kesän ajan. Nais-
tenkierroksiin pyritään varaa-
maan aikaa 1,5 tuntia, jotta
kaikki halukkaat mahtuisivat
mukaan. Kierroksille pyritään
saamaan sponsoreita aikaisem-
paan tapaan. 

AG osallistuu tänäkin
vuonna perinteiseen klubiotte-
luun AG – Tawast Golf – Es-
poon Golfseura, joka pelataan

Espoossa. Tiedossa on myös hul-
vattoman hauskoja ja kokemus-
rikkaita pelimatkoja lähikentil-
le. Näistä lisää kevään aloitusil-
lassa. 

AG:n edustaja osallistuu
tammikuussa 2006 naiskaptee-
nien kokoukseen. Lähetetään
osallistuja Anna Nice Cup -ki-
saan sekä osallistutaan omalla
klubillamme perinteiseen valta-
kunnalliseen naisten golfpäivän
viettoon tutun ja hauskan Pink
Ball -kisan merkeissä. Pukeu-
dumme silloin myös luonnolli-
sesti pinkkiin tai aniliiniin! Te-
lia Tourin osakilpailun järjestä-
misessä naiset tulevat olemaan
myös vuonna 2006 aktiivisesti
mukana. 

Naistoimikunta pyrkii yhä
edelleen parantamaan klubin se-
kä naisten pukuhuoneen muka-
vuutta ja viihtyvyyttä. Toimi-
kunnan yhtenä tärkeimpänä
asiana on klubihengen ylläpito ja
parantaminen yhteisten tilai-
suuksien ja muiden aktiviteet-
tien avulla.

Naiset osallistunevat myös
tulevana kesänä aktiivisesti kil-

pailutoimikunnan järjestämiin
klubimme kilpailuihin. 

KLUBIMESTARI

Pihatoimikunnan työ jatkuu si-
ten, että pihamiehen hoitoaluet-
ta laajennetaan käsittämään ran-
gen harjoitusalueet, ysin kioskin
ympäristö ja Huiskalan harjoi-
tusalue.

Perinteisiä klubitapahtu-
mia, kuten Vappuhumpuukia,
Midnigth Scramblea ja pikku-
joulujuhlaa pyritään kehittä-
mään.   

PRO SHOP JA RAVINTOLA

Golfpuodin kanssa on tehty so-
pimus koskien pro shopin pal-
veluja. Toiminta muuttuu siten,
että caddiemasterit hoitavat
kauppaa. Ilmeistä on, että sho-
pin liikevaihto ei nykytasolla ka-
ta palkkakuluja.

Ruissalon Golf-ravintola
jatkaa Jukka Lavosen johdolla
toimintaansa Aura Golfissa.
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Rakennusmestari Veikko Lauri-
lan hallinnoima, noin 23 heh-
taarin suuruinen tila sisältyi
Ruissalon uudessa asemakaavas-
sa golfkäyttöön vahvistetulla
alueella. Samalla päätöksellä
kaupunki päätti lahjoittaa ken-
tän rakentamiseen tarvittavat sa-
laojaputket. Monipuolisena ur-
heilumiehenä Veikko Laurila
suostui vuokraoikeuden siirtoon
seuralle. 

Kentän rakennusyöt käyn-
nistettiin välittömästi ja ensim-
mäiset 9 reikää eli normaaliken-
tän puolikas valmistui kesällä
1969. Kuuvantien eteläpuolelta
vapautuneelle lisäalueelle val-
mistui 4 uutta reikää vuonna
1975. 6 vuotta myöhemmin
päästiin entisille Huiskalan
maille rakentamaan puuttuvat 5
reikää ja avaamaan kenttä juh-
lallisesti täysimittaisena vuonna
1983. Siitä alkoi golfin pitkään
jatkunut nousujohteinen kehi-
tys. Seuran hallintomalli uudis-
tui ja tavoitteeksi otettiin teema
"kenttä on aina kilpailukunnos-
sa". Vuoroon tulivat sekä kentän
että rakennusten peruskorjaus-
ohjelmat. Seuran talous sanee-
rattiin liiketoiminnallisin mene-
telmin kuntoon. Ensimmäinen
läpimurto Ruissalon kentän ja
Aura Golf ry:n kypsymisessä oli
vuonna 1994 pidetty amatöö-
rien Euroopan mestaruuskilpai-

AURA GOLF 2006
toimintojen lisäys ja alueen laajennustarve

Piakkoin 50 vuotta täyt-
tävä golfklubi on 40 vuo-
dessa rakentanut pääosil-
taan omarahoitteisen,
kansainväliset mitat ja
pelattavuuden täyttävän
golfkentän. Kesäkuun
viimeisessä kokouksessa
vuonna 1966 Turun kau-
punginvaltuusto päätti
varata yhdistykselle eli
seurallemme vuokratta-
vaksi alueen golfkentän
rakentamiseksi.

lu. Sitä seurannut rakennusten
saneerausvaihe oli todella myön-
teinen ja rohkea käänne kehi-
tyksessä. Kentälle laadittua ym-
päristöohjelmaa toteutetaan yh-
teistyössä kaupungin a.o. viras-
ton kanssa. Kenttä, klubiraken-
nukset mukaan lukien, luokitel-
laankin nykyisin kuuluvaksi
Suomen kärkiryhmään. Myön-
nettäköön tässäkin, että saamme
ansaitsematonta arvonnousua
Ruissalon ainutkertaisen sijain-
nin, historian ja luonnon omi-
naisuuksista. Tämä myös vel-
voittaa meitä arvojen säilyttämi-
seen ja vastuulliseen kehittämi-
seen. 

Seuran jäsenluku hipoo nyt
golfkentän kapasiteetin rajaa eli
1400 jäsentä. Ruissalossa sijait-
sevana kenttää ja sen jäseniä ar-
vostellaan sulkeutuneeksi ja eli-
tistiseksi, kun jäsenyyttä hake-
vien osaksi jää vain pääsy jono-
tuslistalle. Erityisesti haitaksi
koetaan junioreiden osalta vai-
keudet tarjota jatko-opetusta
vuotuisten alkeiskurssien jäl-
keen. Toimintojen kehittämistä
on kauan vaivannut harjoittelu-
paikkojen vaje, kun esim. pieni
par-3 kenttä sijaitsee Huiskalan
naapurina, etäällä klubilta, jää-
den vajaakäyttöiseksi. Katettu
driving range on mitoiltaan vält-
tävä, mutta parempi kuin aluksi
kauas Kallanpään tien varteen
avattu harjoittelualue. Näistä
puutteista huolimatta nuoret
pelaajamme ovat menestyneet
hyvin kansallisissa kilpailuissa.
Kuntoilua päätavoitteena pitä-
ville perusopetuksen ja vihreän
kortin suorituksen jälkeen pe-
laamismahdollisuuksia löytyy
toki lähiseudun muilta kentiltä.  

Golfkenttä on siitäkin eri-
koinen luontokohde, että sitä on
alati uudistettava ja joka hank-
keella on oltava oikea ajoitus.
Nyt vuorossa on yllä mainittu
harjoittelun ja opetuksen täy-
dennystarve. Kun kyseessä on
kenttäalueen huomattava laa-

jennus, on hanke pantava al-
kuun viipymättä. Aura Golf ry:n
hallitus on antanut tehtäväkseni
etsiä ratkaisumallia tilojen hank-
kimiseksi ensisijaisesti nykyisen
alueemme läheisyydestä. Syys-
puolen yhteisessä maastokatsel-
muksessa kierrettiin Kuuvantien
molemmin puolin kohoava kal-
liomaasto, jota nykyinen vuok-
ra-alue ympäröi kolmelta puo-
lelta. Yleiskaavassa maankäyttö
on merkinnällä VR-1 ja kapea
kaista tien varrella suojelualue
SL. Maasto on profiililtaan vaih-
televa ja metsäisiä lohkoja hal-
kovat muutamat voimansiirto-
linjat. Maaston korkeusasemat
vaihtelevat välillä +13 - +23 m.
Alueen kaakkoisreunaa kiertää
kuntoilureitti ja sen rajalla huvi-
latila n:o 86. 

Ratkaisumalliksi on ehdol-
la 18-reikäinen lyhytlyöntirata
nettopituudeltaan n.1700 m.
Tien kummallekin puolelle
mahtuisi 9 reikää, pituuksiltaan
välillä 60 – 150 m. Ongelmana
on pelaajien tien ylityksen saa-
minen turvalliseksi. Viheriöt
ovat kooltaan 3 – 4 aaria ja väy-
länurmikko rajataan maaston
muotoja seurailevaksi niin, että
pinta-alasta n. 80 % jäisi  hoide-
tuksi puistometsäksi. Lyöntipai-
kat rakennetaan normaaliko-
koisiksi ja varaudutaan tavallista
suurempaan kulutukseen, koska
palloa lyödään usein ilman alus-
taa (tii). Nurmikkopinta aloite-
taan kapeana kujana lyöntipa-
kalta väylälle ja sen laajennuk-
selle viheriön ympärillä. Nur-
metettavat alueet tehdään ta-
sauskerroksen päälle laskettavis-
ta kasvukerroksista. Maasto väy-
lien välissä perataan ja jätetään
luonnon tilaan. Harhapallojen
löytyminen ja pelin jatkaminen
kohtuullistetaan. Nurmetetta-
van alueen kuivatus ja sadetus ra-
kennetaan normaalikentän ta-
paan. Pisteviiva osoittaa n. 1,8 m
levyisten siirtymäpolun linjauk-
sen. Ne rakennetaan puistokäy-

tävämäisiksi ja viimeistellään
hoitokaluston ja golfautojen tar-
peen mukaisiksi. Ohjelma sisäl-
tää tulotien varteen parkkipai-
kan, valvojan kioskin sekä n. 5
aarin suuruisen harjoitteluvihe-
riön. Rakentaminen voidaan ja-
kaa kahteen vaiheeseen.

Harjoittelu ja pelaaminen
ei edellyttäisi seuran jäsenyyttä
eikä omien välineiden hankin-
taa. Alueen valvojalta saa vuok-
rata mailoja ja ostaa palloja.
Opetus- ja valmennustoimin-
nasta vastuu jää seuralle. Lähei-
nen klubiravintola on avoin
myös vierailijoille. Par–3 kenttä
olisi seuran jäsenille oivallinen
harjoitusalue, sopiva jopa kilpai-
luille. Se palvelisi pelaajia sil-
loinkin, kun pääkenttä on tila-
päisesti suljettuna. Jopa pelikau-
den avaus voisi onnistua entistä
aikaisemmin aurinkoisella ylä-
tasanteella. Lisäarvoa hankkees-
ta syntyy paitsi seuralle, myös
kaupungin liikunta- ja matkai-
lutoimille. Hyvien odotusten to-
teutumiseksi nyt on kuitenkin
päätettävä aloitteen tekemisestä
Turun kaupungille alueen va-
raamiseksi tähän tarkoitukseen.
Yhdistyksen eli seuran jokaisen
myönteisesti suhtautuvan jäse-
nen puoltoääni antaa hallituk-
selle tukea ja luottamusta sekä
pontta golfin kehittämiseksi ja
paikan varmistamiseksi suorit-
teeltaan yhdeksi Turun aktiivi-
simmista liikuntapaikoista. Nyt
on taas oikean ajoituksen hetki.   

Pekka Sivula   
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Aura Golf ja Turku Energia ovat sopineet, että kartas-
sa olevat ilmajohdot muutetaan maakaapeleiksi.

Z  Z  Z = maakaapeli
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TV Nelosen Draivi-golfmatka
isäntänä Matti Eve suuntautui
marraskuussa 2005 jo kolman-
nen kerran Turkin Belekiin.
Matka sinne meni sujuvasti; 4
tunnin lentomatka Antalyaan ja
sieltä noin puolen tunnin bussi-
matka Belekin golfalueelle. Alu-
eella on nyt 8 kenttää ja muuta-

Draivia ja supertäy
mia on rakenteilla. Lumihuip-
puisten Taurusvuorten ja Väli-
meren kimaltelevien aaltojen vä-
limaastoon on suunnitteilla lu-
kuisia uusia golfkenttiä, siellä
puhutaan jopa noin 30 kentän
golfkeitaasta tulevaisuudessa.

Auragolfilaisia edustivat
Olli Nelimarkka ”vaimoineen”:

Hanna, Aira, Anne, Leena ja
Riitta. Tämä yhdistelmä herätti
englantilaisissa suorastaan ka-
teutta ja paikallisissa ansaittua
huomiota, koska Turkissa lienee
sallittua pitää vain 4 vaimoa. Se-
litimme yhden olevan koeajalla
(ei Hanna!). Draivi-matkalaisia
oli kaikkiaan viitisenkymmentä.
Varsinais-Suomi oli hyvin edus-
tettuna.

Matkanjärjestäjä oli Detur.
Draivi-matkan kohteeksi oli va-
littu Belek ja siellä hotelli Sirene
Golf parhaan hinta-laatu suh-
teen vuoksi. Viikon matkan hin-
taan sisältyi lentojen ja hotellin
lisäksi supertäysihoito ja 5
greenfeetä. Ainoa ylimääräinen
kuluerä oli 5 euron kärryvuokra
eurooppalaiseen tyyliin.

Hotelli Sirenessä nautim-
me supertäysihoidosta, joka oli-
kin nimensä veroinen. Runsaat,
herkulliset ja mille tahansa ruo-
kavaliolle sopivat ruoat olivat
tarjolla noutopöydissä kolmesti

päivässä. Vaihtoehtoisesti voi il-
lalla nauttia hyvästä ruoasta kol-
messa erilaisessa ala-carte ravin-
tolassa. Kaikki paikalliset viinit,
oluet ja tietyt drinkit kuuluivat
myös täysihoitopakettiin unoh-
tamatta kello viiden teetä ala-au-
lassa. Hotellissa oli tarjolla eri-
laisia harrastusmahdollisuuksia
kuten tennis, biljardi ja kun-
tosali. Kylpyläpalvelut olivat
myös käytettävissä. Meressäkin
voi käydä uimassa.

Turvallisuus oli ensiluok-
kaista hotellissamme. Hotelli-
alueiden ja golfkenttien vartijat
pitivät huolen siitä, ketkä kulke-
vat ja missä. Hannan ja Ollin
tuttavat pääsivät tutustumaan
hotelliimme vasta jätettyään au-
ton avaimet ja passit vastaanot-
toon, minkä jälkeen turval-
lisuuspäällikkö tuli esittäyty-
mään ja antamaan luvan esitte-
lykierrokseen sekä tervetuliais-
juomiin.

Päätösillallisella

National, vanhin kenttä
(1994), väylä 18
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täyshoitoa Belekissä

Pasha, väylä 15

Tervetulotilaisuudessa saim-
me listan viikon lähtöajoista ja
pelikavereista. Muutaman mi-
nuutin matka kentälle hoitui no-
peasti ja vaivattomasti hotellin
pikkubusseilla.

Omaksi vaivaksi jäi herä-
tyskellon avulla ehtiä ensin aa-
miaiselle ja sitten ajoissa ykkös-
teelle. Startterina toimi koko vii-
kon Detur Finlandin markki-
nointijohtaja Kaj Horsma.

Aivan hotelli Sirenen vie-
ressä on Antalya Golf Club, jo-
ka toimii myös Suomen kunnia-
konsulaattina. Antalya Golf
Clubiin kuuluu 2 vierekkäin ra-
kennettua 18-reiän kenttää: Pas-
ha ja Sultan, joita pääasiassa pe-
lasimme. Kentät olivat loistavas-
sa kunnossa. Lukuisat bunkkerit
ja vesiesteet tekivät kentistä
haasteellisia ja isot, kumpuilevat
greenit saivat ajoittain tuskan
hien nousemaan otsalle Ruissa-
lon greeneihin tottuneille. Vii-
kon aikana järjestettiin yksilö- ja

joukkuekisa. Olli menestyi yksi-
lökisassa ja Aira ja Leena palkit-
tiin joukkuekisassa vaaleanpu-
naisin asustein.  Palkinnot jaet-
tiin viimeisenä iltana upeassa,
pyöreässä tähtitaivasravintolas-
sa, jossa myös nautittiin turkki-
lainen juhlaillallinen.   

Matti Eve työryhmineen
kuvasi matkalla kesän 2006
Draivi-ohjelmiin erilaisia peli- ja
opetusjaksoja. Opetuksesta vas-
tasi Kuortaneen pro A-P Kaar-
na, joka tarvittaessa opasti mei-
tä auliisti vielä illalla. Leenan
huulipunakin sai kyytiä, kun pro
havainnollisti puttiharjoittelua.

Keskiviikkona oli vapaa-
päivä. Auragolfilaisista Olli oli
Annen ja Riitan kanssa haasteel-
lisella Nationalin kentällä pelaa-
massa, kun taas Aira, Hanna ja
Leena lähtivät ostoskierrokselle
Antalyaan. Matka sujui hulp-
peasti taksilla kovan tinkimisen
jälkeen. Kaupoista löytyi ihania
koruja, nahkalaukkuja ja –asuja

sekä herkullisia aprikooseja ja
pähkinöitä. Komean olohuo-
neen matonkin voi ostaa, ken
jaksaa sen kotiinsa raahata len-
tokoneessa.

Kaikki järjestelyt toimivat
erittäin hyvin, myös ilmat suosi-
vat matkalaisia. Ryhmän muka-
na lomagolfin harrastaminen oli
helppoa, mukavaa ja hauskaa.

Belek oli matkalaisille varsin
miellyttävä kokemus.

Teksti ja kuvat:
Hanna ja Olli Nelimarkka

Aira Dahlström
Anne Ekholm

Leena Haaslahti
Riitta Ahonen

Sultan, väylä 10
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Oikaisu Viheriöön 4/2005
Viime Viheriö-lehdessä (4/2005) sivulla 17 oli painovirhe.
Kuvassa ei suinkaan ollut Jukka Jussila, vaan Lausi
Kangasmäki. Tässä viereisessä kuvassa on nyt oikea Jukka
Jussila. Toimitus pahoittelee tapahtunutta virhettä.

Kuvassa Jukka Jussila.

22. ja 23.4. klo 10 alkaen
Varaa aika kalenteriisi.

Molempina päivinä keitto- ja kahvitarjoilu.
Tervetuloa joukolla mukaan!

KEVÄT
TALKOOT

VAPPUVAPPU
TULOSSA!TULOSSA!

ODOTETTU VAPPUHUMPUUKI
1.5.2006 KUTSUU JÄLLEEN!

Tule mukaan iloiseen vapputunnelmaan!
Klo 11 aloitamme leikkimielisellä 9-12 reiän pistebogey-

kilpailulla, jos sää suinkin sallii. Kilpailun jälkeen
herkullinen vappulounas klubilla n. klo 14 säässä kuin säässä.

Varaa jo nyt aika allakkaasi, ettei tämä hauskuus
mene ”sivu suun”. Tarkempaa tietoa huhtikuussa.

Terveisin klubitoimikunta



VÄYLÄ-
SPONSORIT

Yhteistyö golfin parissa
on aina tuottanut

hyviä tuloksia.
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