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Pääkirjoitus
Viime keväänä kohistiin sekä kouluttauduttiin uudistettujen golfsääntöjen mer-
keissä eikä tämä kevät tee tässä mielessä poikkeusta. Tällä kertaa operaatiohuo-
neeseen on tuotu tasoitusjärjestelmän uudistaminen ja mistään pienistä hienosää-
döistä ei ole kysymys. Järjestelmä tottelee nimeä WHS (World Handicap System) 
ja nimensä mukaisesti se tullaan ottamaan käyttöön isolla pensselillä maalaten 
kaikkialla golfaavassa maailmassa. Muutokset ovat suuria ja siltä ne varmasti ai-
nakin ensi alkuun myös tuntuvat. Asia on yhtä uusi niin pelaajille kuin tasoitusta 
ylläpitäville seuroillekin ja on helppo ennustaa monenlaisten keskustelujen sekä 
pienten epäselvyyksien syntymistä. Samalla on kuitenkin syytä muistaa, että peli 
pysyy ennallaan ja uusi järjestelmä tulee varmasti ajan myötä tutuksi. Tässä leh-
dessä on artikkeli keskeisistä muutoksista ja lisätietoa löytyy verkosta.

Uudet ravintoloitsijat aloittavat toimessaan golfkauden alkaessa ja heille on syytä 
toivottaa kaikkea hyvää uudessa haasteessaan. Ravintola tarvitsee meitä ja me 
tarvitsemme ravintolaa, näin kirjoitin myös syksyllä edellisen toimijan vetäydyttyä 
tehtävästään eikä tämä asia ole puolessa vuodessa muuttunut mihinkään. Vap-
puhumpuuki sekä äitienpäivä ovat helppoja tapoja tutustua uuteen keittiöön ja 
totta kai muutenkin suosittelen lämpimästi käyttämään ravintolan palveluita vielä 
aikaisempaa enemmän. Uusien krouvareiden mietteitä ja suunnitelmia pääset lu-
kemaan viimeistään seuraavan Viheriö-lehden artikkelissa.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään sääntöjen mukaan helmikuun loppuun men-
nessä ja se tavallaan avaa Aura Golfin kauden. Tämän vuoden kokous pidetään 
perinteiden mukaisesti Suomalaisella Pohjalla ja siellä on taas mielenkiintoisia 
asioita päätettävänä. Omasta puolestani toivotan kaikki jäsenet tervetulleeksi ko-
koukseen helmikuun viimeisenä tiistaina. Erityisesti toivotan tervetulleeksi uudet 
jäsenet, kokous on loistava tilaisuus tutustua yhdistyksen korkeimman päättävän 
elimen toimintaan ja samalla tavata muita seuran jäseniä.

Nähdään Pohjalla, siellä voit vaikuttaa! Sami Pere
toiminnanjohtaja
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Ajatuksia vuodesta 2019  
ja tulevasta

Oikein hyvää alkanutta vuotta 2020 kaikille Aura Golfin jä-
senille ja yhteistyökumppaneille! Lumikinoksia saatikka hiih-
täjiä ei juurikaan ole tänä talvena näkynyt Ruissalon väylillä. 
Kiitos harvinaislaatuisen lämpimän ”talvisään”, seuramme 
range on itse asiassa ollut varsin aktiivisessa golffareiden 
käytössä läpi talven. Omatkin mailani saivat ensikosketuk-
sen golfkauteen 2020 jo parisen viikkoa sitten Aura Golfin 
rangella. Ja mikä hienointa, yksin ei tarvinnut silloinkaan 
harjoitella. Pidetään sormet kuitenkin vielä ristissä, että ta-
katalvi ei yllättäisi, vaan saisimme nauttia huippukuntoisesta 
kentästä heti kauden alkaessa.

Vuosi 2019 oli ensimmäinen vuoteni Aura Golfin puheen-
johtajana. Ensimmäiseksi haluan kiittää kaikkia seuramme 
aktiivisia jäseniä, hallituksen ja toimikuntiemme jäseniä, yh-
teistyökumppaneita ja tietenkin kaikkia osaavia ja kokeneita 
seuramme työntekijöitä. Te olette tehneet työstäni helpon. 
On ollut ilo huomata, miten yhdessä tekemällä saadaan 
asioita eteenpäin ja tehtyä. Aura Golf on meidän yhteinen 
harrastus. 

Jotta osaisimme seurassamme vastata paremmin tulevien 
vuosien haasteisiin, päätimme viime keväänä hallituksen 
kanssa aloittaa Aura Golfin strategiatyön. Vuoden aikana 
pidettyjen workshop-palaverien lisäksi strategiaprosessiin 
keskeisenä osana liittyi jäsenistölle syksyllä tehty kysely-
tutkimus. Tämän kyselyn ja prosessin tuloksena hallitus sai 
valmiiksi yhteenvedon Aura Golfin uuden strategian keskei-
sistä tavoitteista, arvoista ja painopistealueista. Huomionar-
voista on, että nyt aikaansaatu strategia ei missään nimessä 
ole staattinen, vaan toimintaympäristöä ja sen mahdollisia 
muutoksia tulee arvioida jatkuvasti. Työ siis jatkuu kaudel-
la 2020, ja seuraavassa vaiheessa paneudutaan syvemmin 
strategian toteutukseen. Hallitus ja toimikunnat tulevat 
laatimaan tavoitteellisen viisivuotissuunnitelman, jossa kes-

Ahti Koskilahti
puheenjohtaja

keisiä edistettäviä hankkeita on aikataulutettu. Aktiiviset toi-
mikunnat, toiminnanjohtaja, kenttähenkilöstö ja muu henki-
löstö ovat avainasemassa strategian jalkauttamisessa.

Strategiamme visio on muotoiltu seuraavasti: 
• Aura Golf on seura:

• jonka jäsenyys on arvostettua;
• minne on mukava tulla;
• ja missä kaikki viihtyvät.

• Golfkenttämme on yksi Suomen kauneimmista ja laatu-
tasoltaan yksi parhaimmista.

Vision lisäksi strategiamme kiteyttää toimintamme kes-
keiset arvot ja strategiset painopistealueet. Näistä tar-
kempaa kuvausta luvassa seuramme vuosikokouksessa 
tiistaina 25.2., joten tulethan paikalle! 

Tässä kirjoituksessa haluan kuitenkin nostaa esille, että en-
simmäisen vuoden aikana on ollut mukava huomata, miten 
hienosti meillä seurassamme asiat lähtökohtaisesti ovat. 
Monet strategiassa kiteytetyt tavoitteet ja painopistealu-
eet ovat jo nykyiseltään olemassa tai hyvässä mallissa. Toki 
tekemistäkin riittää ja aina pitää pyrkiä parantamaan, mut-
ta ”mulla on kuitenkin sellainen vahva fiilis”, että tulevasta 
vuosikymmenestä on tulossa erittäin menestyksekäs Aura 
Golfille.

Strategiaprosessin aikana tunnistettiin mielenkiintoisia niin 
pidemmän kuin lyhyemmän aikavälin hankkeita, joilla toi-
vottavasti pystytään mahdollistamaan tämä menestys. Lista 
on pitkä, ja seuraavana vain muutamia nostoja hankkeis-
ta sekalaisessa järjestyksessä: kentän omavaraisuuden ja 
ekologisuuden lisääminen; kentänhuoltoon ja viimeistelyyn 
panostaminen; harjoitusmahdollisuuksien ja rangekatoksen 
kehittäminen; vahvan ja vakaan talouden turvaaminen; laa-

dukas ravintola- ja muut oheispalvelut; yhteisölliset ja hauskat tapahtumat; ak-
tiivinen jäsenhankinta; viihtyisä ja toimiva taukokioski; nuoriso-, valmennus- ja 
urheiluseuratoiminnan jatkuva kehittäminen; mahdollisuus toimia kansainvälisen 
tason huippu-amatööri tai ammattilaiskilpailuiden näyttämönä.

Mahdollisuuksien mukaan näihin edellä mainittuihin asioihin on tartuttu välittö-
mästi. Uusia jäseniä seuraamme liittyi vuoden 2019 aikana yhteensä 120. Seuran 
ikärakenteeseen ja nuoremman ikäryhmän innostukseen hakea Aura Golfin jäse-
niksi pyritään vaikuttamaan hallituksen ehdottamalla ja vuosikokouksessa päätet-
tävällä nuorisojäsen-kategorialla. Yhteisöllisiä ja hauskoja tapahtumia innovoitiin 
jo viime kaudella. Näistä hienona esimerkkinä viime kesänä suuren suosion saa-
vuttanut Big Hit Open, joka nähdään tulevalla kaudella entistä isompana. Ravin-
tola tulee kokemaan varmasti ”uusia tuulia” ensi kaudella, sillä ravintolatoiminnan 
vastattavaksi ottavat nuoret herrat, jotka löytyvät myös viihde- ja keilailuravintola 
Bowlerin sekä Turun satamassa sijaitsevan Ravintola Kolmas Linjan menestyksen 
takaa. Laajempien juniorivalmennusryhmien ja junioritoiminnan kasvattamiseksi 
järjestetään tämän kevätkauden aikana innokkaille junioritoimintaan mukaan ha-
luaville jäsenille Golfliiton 1. tason ohjaajakoulutus. Suunnitelmallinen vakaan ja 
vahvan talouden turvaaminen sekä vastuullisuus, luonto ja kestävä kehitys ovat 
nykyisen strategian keskeisiä toimintaa linjaavia arvoja. Jäsenlehtemme Viheriön 
kokeiluluonteinen siirtyminen perinteisestä painotuotteesta digiversioon on hyvä 
esimerkki näiden yhdistelmästä. Lisäksi esimerkiksi selvitystyön alla olevien ken-
tän ekologisuutta ja omavaraisuutta kehittävien hankkeiden tavoitteena on lo-
pulta saavuttaa merkittäviäkin kustannussäästöjä. Lyhyellä aikavälillä strategian 
mukaisia uudistuksia on siis jo tapahtunut. Mainitaan loppuun vielä, että tulevana 
kautena jäsenet ja vieraspelaajat pääsevät toivottavasti nauttimaan myös uudesta 
entistä viihtyisämmästä ja toimivasta taukokioskista.

Vaikka golf lähtökohtaisesti urheilulajina on yksilölaji, niin seuratoiminta ja 
erityisesti Aura Golfin seuratoimi on ehdottomasti joukkuelaji. Yhdessä teke-
mällä ja ideoimalla hoidetaan nykyiset ja tulevat hankkeet maaliin asti. Ja 
kyllä se kesä sieltä tulee ja kentällä viimeistään tavataan! 
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Toimintakertomus 

2019

VUOSIKOKOUS 
Vuosikokous pidettiin 27.2.2019 Suomalaisella Pohjalla. Ko-
koukseen osallistui 202 yhdistyksen jäsentä. 

Kokouksessa valittiin uusi hallituksen puheenjohtaja sekä 
erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle kolme henkilöä. 
Puheenjohtajaksi olivat ehdolla Ahti Koskilahti, Olli-Pekka 
Saario sekä Pauli Heikkinen. Äänestyksen jälkeen valituksi 
tuli Ahti Koskilahti.  

Kapteenin tehtävistä vastaavaksi hallituksen jäseneksi olivat 
ehdolla Tommi Savolainen ja Harri Lehtinen. Äänestyksen 
jälkeen valituksi tuli Tommi Savolainen.  Sauli Gustafsson 
(kiinteistö- ja rakennustoiminta-asiat) sekä Peter Rosenberg 
(kilpailu- ja tasoitusasiat) valittiin yksimielisesti uudelleen 
seuraavaksi kolmevuotiskaudeksi.

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

HALLITUS 
Koskilahti Ahti  puheenjohtaja 
Suominen Jari  talousasiat, varapuheenjohtaja
Rosenberg Peter  kilpailut
Lahti Aki  klubimestari
Savolainen Tommi 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. 

Hallitus aloitti keväällä Aura Golfin strategiatyön ja järjesti 
kauden aikana edellä mainittujen kokousten lisäksi erillisiä 
strategiaprosessiin keskittyviä tapaamisia. Strategiaproses-
siin keskeisenä osana liittyi myös jäsenistölle syksyllä tehty 
kyselytutkimus. Tämän kyselyn ja prosessin tuloksena halli-

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

tus sai valmiiksi yhteenvedon Aura Golfin uuden strategian 
keskeisistä tavoitteista, arvoista ja painopistealueista. Työ 
jatkuu kaudella 2020.

HALLINTO
HENKILÖSTÖ
Vakituiset työntekijät
Pere Sami  toiminnanjohtaja / työsuhde alkoi 2008
Sonck Mari  toimistosihteeri / työsuhde alkoi 2014
   
Kausityöntekijät
Eskola Roberta  caddiemaster / 1. kausi
Karimo Elisa  caddiemaster / 1. kausi
Marttinen Milja  caddiemaster / 1. kausi
Reunanen Christian  caddiemaster / 1. kausi
Rissanen Iida   caddiemaster / 1. kausi

TOIMINTAKAUDEN TAVOITTEITA
Toimintakauden yksi tärkeimmistä tavoitteista oli jatkaa ken-
tän sekä erityisesti viheriöiden hoitamista siten, että niiden 
laatutaso vastaa 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 osana 
viihtyvyyden lisäämistä kalustettiin klubitalon etupihan au-
rinkoterassia sekä saunarakennuksen yleisiä tiloja uudelleen.

Kokonaisuutena Aura Golfin tavoitteena oli tarjota jäsenille, 
vieraille sekä yhteistyökumppaneille alueemme paras palve-
lu- ja laatukokemus niin pelaamisen, ravintolatoiminnan kuin 
muidenkin palveluiden osalta. Osana tätä tavoitetta otettiin 
käyttöön 10 uutta golfautoa, joiden vuokraaminen oli kaikil-
le avointa.

Aura Golfin tavoitteena oli hankkia uusia jäseniä ja sen myö-
tä pyrkiä pitämään jäsenmäärä nykyisellä tasolla. Tässä ta-
voitteessa onnistuttiin ja jäsenmäärän nettomuutos oli po-
sitiivinen.

Kauden muut tavoitteet perustuivat toimikuntien tekemiin 
toimintasuunnitelmiin, joiden katsotaan antavan hyvän 

suunnan seuran toiminnan ylläpitämiselle sekä kehittämisel-
le.

Taloudenhoidossa noudatettiin tarkkuutta ja huolellisuutta, 
jotta jäsenistön edut sekä pelimahdollisuudet saatiin turvat-
tua parhaissa mahdollisissa olosuhteissa.

TALOUS 
Aura Golfin taloudellinen tilanne vuoden 2019 aikana eteni 
kokonaisuutena suunnitelmien mukaisesti. Varsinaisen toi-
minnan tulos oli noin 40 tuhatta euroa budjetoitua heikompi 
ja varainhankinnan tulos 36 tuhatta euroa budjetoitua pa-
rempi. Yksityiskohtaiset toteumaluvut budjetti-poikkeami-
neen löytyvät jäljempänä olevasta tuloslaskelmasta.
 
Tilikauden 2019 investoinnit olivat noin 49 tuhatta euroa, 
jotka koostuivat pääosin sosiaalirakennuksen remonteista 
sekä kalusteista.
 
Tilikauden aikana lyhennettiin pitkäaikaisia lainoja 36 tuhat-
ta euroa. Aura Golf ry:n korolliset velat 31.12.2019 olivat 
noin 532 tuhatta euroa, joka on noin 60 tuhatta euroa vä-
hemmän kuin vuotta aikaisemmin. 
 
Tilikauden päättyessä Aura Golfin talous on edelleen vakaal-
la 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
Laakso Toni 
Vaiste Heikki
 

6 7



KENTTÄTOIMIKUNTA
Granberg Reima (puheenjohtaja) 
Höglund Matti 
Kanervo Kari 
Laxåback Jorma 
Lehto Manne 
Lithonius Markus 
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 / 2. kausi 
Grönlund Frans  kentänhoitaja / 1. kausi
Haavisto Sakari  kentänhoitaja / 1. kausi
Hannula Eerik  kentänhoitaja / 3. kausi
Hoikkala Jussi  kentänhoitaja / 3. kausi
Hopeanaula Antti  kentänhoitaja / 2. kausi
Jalonen Julius  kentänhoitaja / 1. kausi
Laitervo Jerry   kentänhoitaja / 2. kausi
Marjalaakso Janne kentänhoitaja / 2. kausi
   
Lahti Vilho  pallonkerääjä / 1. kausi
Salmi Rasmus   pallonkerääjä / 2. kausi

Kentänhoitokaudella 2019 tehty viheri-
öiden leikkuukorkeuden laskeminen, li-
sätyt hiekoituksien määrät yhdistettynä 
hiekan hienompaan raekokoon sekä jy-
räyksien lisääminen saivat aikaan vihe-
riöiden pintojen tukevoitumisen ja vie-
rintänopeuden asettumisen haluttuun 
kolmen metrin tasoon. Väylien ja lyön-
tipaikkojen ollessa normaalissa hyvässä 
kunnossa voidaan sanoa kuluneen ken-
tänhoitokauden olleen onnistunut.

Kauden 2019 kauden alku muodostui 
haastavaksi johtuen lämpötilojen vaih-
tumisesta pakkasesta lauhaan useaan 
otteeseen ja näin viheröille muodostui 
jäätä, jota poistettiin traktorin sekä vi-
heriöilmastuskoneen avulla. Tässä myös 
onnistuttiin, koska keväällä ainoat vi-
heriövauriot olivat jo syksyllä tulleet 
hometautien aiheuttamat läikät. Home-
vaurioita oli kohtuullisen paljon, mutta 
niistä selvittiin melko nopeasti. Talvella 
poistettiin Huiskalan puoleisien väylien 
väleistä noin parikymmentä pääsään-
töisesti terveleppää, harvennuksien 
tavoitteena oli antaa kasvutilaa elin-
voimaisille puille, erityisesti tammille. 
Maaliskuun alussa viheriöt, lyöntipai-
kat, väylät sekä harjoitusalueet kalkit-
tiin ja hiekoitettiin. Lumien sulamisen 
jälkeen viheriöt harsotettiin ja roudan 
sulattua normaaliin tavan mukaisesti 
ne jyrättiin, pystyleikattiin, kylvettiin, 
ja hiekoitettiin. Sadetuslaitteet otettiin 
käyttöön 16.4.2019 ja kenttä avattiin 
homevaurioita lukuun ottamatta hyväs-
sä kevätkunnossa 26.4.2019.

Kesäkauden leikkuukorkeudet olivat 
viheriöiden osalta 2,8 mm ja lyöntipaik-
kojen sekä esiviheriöiden osalta 7 mm. 
Väylien leikkuukorkeus oli 12 mm, esi-
karheikkojen 25 mm ja karheikkojen 60 
mm. Kauden aikana viheriöt lannoitet-
tiin 20 kertaa nestemäisellä lannoitteel-
la ja kertaalleen rakeisella. Lyöntipaikat 
lannoitettiin viidesti rakeisella lannoit-
teella. Väylät lannoitettiin kaksi kertaa 
rakeisella lannoitteella ja kertaalleen 
syksyllä nestemäisellä lannoitteella. 
Kesäkuun ja elokuun välisenä aikana 

käytettiin Primomaxx-kasvunsäädettä 
viheriöillä yhteensä kuusi kertaa. Sieni-, 
home- ja laikkutauteja torjuttiin viheri-
öillä seitsemän kertaa ja lyöntipaikoilla 
sekä väylillä kahdesti. Apila-, voikukka- 
ja piharatamotorjuntoja tehtiin kahdesti 
karheikoilta ja pistekohtaisesti väyliltä 
sekä lyöntipaikoilta. Kauden aikana vi-
heriöt tappi-ilmastettiin kolme kertaa ja 
pintailmastettiin viisi kertaa. Pystyleik-
kauksia tehtiin viheriöillä kuudesti. Vi-
heriöhiekoituksia tehtiin kolmen viikon 
välein. Lyöntipaikat ja foregreenit tap-
pi-ilmastoitiin kahdesti. Kauden päätyt-
tyä kaikki kyseiset alueet ja karheikko-
jen kulutuskohdat holkki-ilmastoitiin. 
Kauden alusta heinäkuun puoleenväliin 
asti viheriöt jyrättiin 2-3 kertaa viikossa.  
Finnish Senior Openissa ja Klubimesta-
ruuskilpailussa viheriöt jyrättiin päivit-
täin, jolloin vierintänopeus (Stimp) oli n. 
3,2 metriä (10,7 jalkaa).  Kauden aikana 
viheriöillä käytettiin kahdesti kostutus-
ainetta.  Kasteluvettä käytettiin reilut 
26.000 kuutiota.

Kentän viimeinen alkuperäinen korjaa-
maton väylän 12 viheriö peruskorjattiin 
lokakuussa. Remontissa viheriön pin-
taa nostettiin 50 - 100 cm, joka sisälsi 
uuden kasvualustan 35 cm, salaojaker-
roksen 10 cm ja tarvittavan murske-
pedin. Korjauksen yhteydessä uusittiin 
salaojitus ja kastelulaitteet. Viheriö 
on nyt kaksitasoinen, oikean puolen 
bunkkeri on poistettu ja nurmetettu, 
uusi pienempi bunkkeri on rakennettu 
oikeaan etukulmaan. Viheriö on tehty 
vanhan pinnan siirtonurmesta ja näin 
ollen on käyttökunnossa välittömästi 
uuden kauden alkaessa keväällä. Vihe-
riön ympäristön nurmettamiseen os-
tettiin siirtonurmea yli tuhat neliömet-
riä. Salaojituksia korjattiin kuudennen 
viheriön/väylän vasemmalta puolelta, 
13/18 väylien välistä ja 16 väylän lam-
men sekä viheriön reunalta. Salaojien 
tukkeutumisen on aiheuttanut istutet-
tujen puiden juuristo, puiden kohdalla 
salaojat on vaihdettu kiinteisiin viemäri-
putkiin. että juuristo ei tulevaisuudessa 
aiheuttaisi ongelmia.

Valkoposkihanhet häiritsivät pelaamis-
ta sekä kentänhoitoa varsin runsaasti 
ja pitkäkestoisesti. Seura haki Varsi-
nais-Suomen ELY-keskukselta poikke-
uslupaa hanhien häätämiseen ja lupa 
myönnettiin syyskuussa. Poikkeuslupa 
on voimassa vuoden 2021 loppuun ja 
se antaa seuralle riittävät oikeudet han-
hien häätämiseen pelialueelta.

Kaudella 2019 kenttähenkilöstö muo-
dostui kenttämestarista, huoltomie-
hestä, vakituisesta kentänhoitajasta ja 
yhdeksästä kentänhoitajasta sekä siis-
tijästä jonka palvelut ostettiin urakoit-
sijalta.

KILPAILUTOIMIKUNTA
Rosenberg Peter (puheenjohtaja)
Hartiala Olli
Heikkinen Miika
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 2819 pelisuo-
ritusta, joista Aura Golfin omat jäsenet 
tekivät 2316 (82 %) ja vierailijat 493 
(18 %). Näiden lisäksi kutsukilpailuissa 
tehtiin 1165 pelisuoritusta, joista 24 % 
oli omien jäsenten tekemiä. 

Kausi 2019 oli kilpailijoiden määrässä 
vähän alhaisempi verrattuna aikaisem-
piin vuosiin. Joukkueina pelatut kil-
pailut ovat edelleen suositumpia kuin 
kilpailuhenkisemmät yksilökilpailut. 
Muutama kilpailu kärsi syksyn huo-
nosta säästä, mutta muuten kalenteri 
saatiin vedettyä varsin tyylikkäästi läpi. 
Muutamia kilpailuja muutettiin myös 
yksilökilpailuista kilpailullisiksi parikil-
pailuiksi, jotka houkuttelivat osallistu-
jan määrien valossa melko hyvin pelaa-
jia mukaan. 

Kauden kohokohtina voisi mainita taas 
klubikisaksi palautuneen Gant Amateur 
Openin, joka saatiin hienosti täyteen 

ja vedettyä läpi aamun ylimääräisestä 
ohjelmasta huolimatta. Myös klubimes-
taruuskisat keräsivät mukavan määrän 
pelureita mukaan, jota voi pitää positii-
visena asiana. Lisäksi maininnan arvoi-
nen tapahtuma oli hieman normaalista 
konseptista poikkeava pituuslyöntikil-
pailu Big Hit Open, joka keräsi hyvin 
kilpailijoita myös naapuriseuroista.

Klubimestarit
Miehet  Otto Grönroos
Naiset  Aada Rissanen
Pojat  Kaarlo Katajisto
Seniorinaiset Micaela Vilander
Miehet 50 Riku Rissanen
Miehet 60 Reima Granberg
Miehet 75 Veikko Kirjonen
Nelinpeli  Otto Lähdesmäki ja  
  Kari Nermes
Reikäpeli  Kari Nermes
Vuoden nousija Nathan Tallinder

Jäsenistömme HCP-luokittain

Singel-pelaajia (<9,5) 242, joista miehiä 
219 ja naisia 23. 

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

Muut kilpailutulokset  
löytyvät nettisivuiltamme ja  
Viheriö-lehden numerosta 
3/2019. 

HCP 2019 2018 2017 2016

+4,4–4,4 75 66 62 70

4,5–11,4 259 250 240 234

11,5–18,4 323 298 303 312

18,5–26,4 355 356 357 357

26,5–36,0 253 241 253 259

Virallinen 

tasoitus
1265 1211 1215 1232

37,0–54,0 193 210 224 240

Tasoitus- 

pelaajia
1458 1421 1439 1472
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TS-Golfkoulu 
Järjestettiin kaksi golfkoulua kesäkuun kahdella ensimmäi-
sellä viikolla, molempiin kouluihin osallistui 40 lasta ja nuor-
ta. Kouluun otettiin sekä Aura Golfin jäseniä että ulkopuo-
lisia aloittelevia golffareita. Vastuullisena kouluttajana toimi 
PGA pro Ville Sirkiä ja apukouluttajina eri valmennusryhmi-
ssä olevia pelaajia. Osa TS-golfkoululaisista jatkoi uudessa 
TS-ryhmässä harjoituksia läpi kesän. Ryhmä harjoitteli ker-
ran viikossa Ville Sirkiän johdolla.

Leirit 
Leaf Areenalla järjestettiin viikonloppuleiri tammikuussa 
Future –ryhmälle. Ville Sirkiä järjesti helmikuussa kilpailu-
matkan junioreille Portugaliin sekä lokakuussa Alankomaihin 
Global Junior Golf Tourin osakilpailuun.

Talviharjoittelu 
Ryhmät harjoittelivat Leaf Areenalla, josta oli varattu käyt-
töömme harjoitusvuoroja eri tasoryhmillemme. Seuran prot 
vastasivat harjoittelun suunnittelusta ja valmennuksesta. 
Lisäksi Kilpa 1 ja Future -ryhmäläiset harjoittelivat kausikor-
teilla Leaf Areenan hallilla yksilöllisen suunnitelman mukaan.
Sakari Aho veti viikoittaiset fysiikkatreenit Kilpa 2 -ryhmälle 
Kupittaan urheiluhallilla ja fysioterapeutti Marko Kinnunen 
vastasi Future sekä Kilpa 1 –ryhmien fyysisestä valmennuk-
sesta.

Kesäharjoittelu 
Kilpa 1 -ryhmä (14–20 v.) harjoitteli yksilöllisen valmen-
nussuunnitelman mukaan. Lisäksi ryhmällä oli satunnaisia 
yhteistreenejä kesän aikana. Valmennuksesta vastasi Sakari 
Aho.

Kilpa 2 -ryhmä (14–18 v.) harjoitteli yhdessä kaksi kertaa 
viikossa.

Future-ryhmä (10–13 v.) harjoitteli yhdessä 2-3 kertaa vii-
kossa. Ohjattujen harjoitusten määrä pidettiin edelleen kor-
keana. Tavoitteena oli saada juniorit viettämään kokonaisia 
päiviä golfkentällä ja sitä kautta sitoutumaan lajiin entistä 
voimakkaammin. Valmennuksesta vastasi Ville Sirkiä 

Harrasteryhmä (10–14 v.)  harjoitteli kesällä kerran viikos-
sa ja osallistui aktiivisesti OP-Pelipäiviin sekä junioreiden 
kk-kilpailuihin. 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

Kummitoiminta
Kilpapelaajamme toimivat kummipelaajina nuoremmille har-
rastajille. Toteutettiin OP-Pelipäivien yhteydessä.

OP-toiminta
Kauden aikana järjestettiin viisi OP-Pelipäivää, joihin kaiken 
tasoisten junioripelaajien oli mahdollista osallistua. Jokai-
sen pelipäivän päätteeksi syötiin yhdessä klubilla ja jaettiin 
palkinnot päivän onnistujille. Valmentajat olivat mukana 
päivissä starttereina, opastajina, kannustajina, valvojina ja 
esimerkkeinä. Tapahtumat ovat tärkeässä roolissa sitouttaa 
alkutaipaleella olevia nuoria lajin pariin.

Olosuhteet
Jatkettiin etuvitoselle rakennetun Par 3 -kentän käyttöä. 
Nuorimmat juniorit pelasivat treeneissään ja OP-pelipäivis-
sä kenttää. Kokemukset olivat positiivisia. Väylät eivät tunnu 
liian pitkiltä ja tuloksiakin saatiin.

Junioritoiminnan tuet
Toimikunta kiittää yhteistyökumppaneitaan rahallisesta 
tuesta, jonka avulla nuorten golffareiden kausi saatiin hoi-
dettua kunnialla. Ilman heitä ei seuramme juniorityötä olisi 
mahdollista toteuttaa näin laajalla rintamalla. Lisäksi useiden 
vapaaehtoisten työpanos nuorten kanssa on kiitoksen arvoi-
nen.

Kilpailumenestys 2019
Future Tour
Kiertueelle osallistuneiden AG-pelaajien määrä laski huo-
mattavasti vuotta aikaisemmasta.
Osallistujia keskimäärin neljä pelaajaa/kilpailu. Max Aalto oli 
parhaana rankingissa 2.sijalla.

JCT
Osallistujia keskimäärin 10 pelaajaa/kilpailu. Rasmus Salmi 
saavutti rankingissa 4.sijan.

FJT
Osallistujia keskimäärin 8 pelaajaa/kilpailu. Aada Rissanen 
oli tyttöjen FJT-rankingin ykkönen.

Edustukset maajoukkueissa
• Aada Rissanen (tytöt)
• Matilda Gustafsson (tytöt)
• Daniella Barrett (naiset)
• Elina Saksa (naiset)
• Petra Salko (naiset)
• Arttu Kulmala (pojat)

Kansainväliset kilpailut ja menestys
• Daniella Barrett British Amateur Open jaettu 3. sija

• Kaarlo Katajisto US Kids European Championship 1. sija 
sekä US Kids World Championship

• Arttu Kulmala Evian Junior Championship
• Aada Rissanen European Young Master sekä World  

Junior Girls Championship

SM-mitalit
Kultaa
• Aada Rissanen T16 lyöntipeli
• Nuorten joukkue: Otto Grönroos, Arttu Kulmala, Otto 

Lähdesmäki, Kari Nermes, Dennis Rike, Valtteri Ven-
homaa, Daniella Barrett, Aada Rissanen, Iida Rissanen, 
Elina Saksa ja kapteeni Ville Sirkiä

Pronssia
• Arttu Kulmala P14 lyöntpeli

Aura Golf voitti junioreiden seurarankingin ylivoimaiseen 
tapaan jo neljännen kerran peräkkäin. Aura Golf palkittiin 
vuoden kilpaseurana Suomessa.

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

Kesäkuun lopussa järjestettiin klubimatka St. Laurence Gol-
fiin, johon osallistui 23 Aura Golfin jäsentä.

Aura Golfin seniorit osallistuivat Varsinais-Suomen Seniori-
liigaan.

Kuukausikilpailuja pelattiin yhteensä viisi kappaletta, kilpai-
lukohtainen osallistujamäärä oli n. 40 pelaajaa ja syyskuussa 
pelatussa päätöskilpailussa osallistujia oli 60. Viikkokilpailut 
järjestettiin aikaisempien vuosien malliin, osallistujamäärät 
pysyivät edelleen alhaisina.

KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSTOIMIKUNTA
Gustafsson Sauli (puheenjohtaja) 
Mallius Lari
Tukiainen, Pekka
Uronen Kari 

Suurin yksittäinen kunnossapitotyö oli sosiaalirakennuksen 
katon uudelleen pinnoitus. Lisäksi keväällä maalattiin nais-
ten pukuhuoneen pintoja sekä uusittiin kalustusta.

Klubiravintolassa asennettiin kiinteiden kylmiöiden uusi 
kompressori sekä uusittiin niiden kylmäainejärjestelmät.

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

KAPTEENI
Savolainen Tommi (kapteeni)

Kausi alkoi perinteisesti Kapteenin avauslyönnillä 26.4.2019. 
Toukokuun alussa järjestettiin jäsenistölle sääntöilta, jossa 
Timo Huvisen johdolla tutustuimme vuodenvaihteessa voi-
maan tulleisiin uusiin sääntöihin ja sääntötulkintoihin. Kau-
den alussa järjestettiin myös uusien jäsenten kahvitilaisuus 
klubitalolla. 

Heinä- ja syyskuussa pelattiin perinteiset klubiottelut Ros-
lagens GK:a vastaan Norrtäljessä sekä Helsingin Golfklubia 
vastaan Talin kentällä. Klubiotteluista tarkemmin Viheriön 
numerossa 3/19. 

Aura Golf palkittiin Vuoden Kilpaseura -palkinnolla, 
joka  on osoitus Aura Golfin tekemästä pitkäjänteisestä 
työstä kilpagolf- ja valmennuspuolella.

Aura Golf huomioitiin Vuoden Golftapahtuma -palkin-
nolla, joka myönnettiin Finnish Senior Open -kilpailun 
järjestämisestä.

Palkinnot seuran puolesta vastaanottivat puheenjohtaja 
Ahti Koskilahti sekä toiminnanjohtaja Sami Pere.
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Syyskuussa järjestettiin toimikuntien 
yhteistyössä toteuttama avoimien  
ovien päivä Aura Golfissa.

Kauden aikana osallistuttiin myös Lou-
nais-Suomen kapteenien kokoukseen 
Naantalissa sekä valtakunnallisille kap-
teenipäiville Tampereella.

NAISTOIMIKUNTA
Vilander Micaela (puheenjohtaja)
Kanervo Hanna
Muallim Minna
Oinonen Jane
Rantala Jaana

Naistoimikunta kokoontui kaksi kertaa 
kaudella 2019.

Naistoimikunnan kausi avattiin sään-
töillalla, joka järjestettiin 26.3.2020. 
Toimikunta oli kutsunut Suomen Gol-
fliitosta Timo Huvisen esittämään 
uudistuneet golfsäännöt. Ennakkoil-
moittautuneita oli mahtava määrä ja 
tilaisuus oli siirrettävä isompiin tiloihin. 
Tilaisuuteen osallistui yli 60 naista ja 
illan aikana uudet säännöt otettiin hal-
tuun.

Alkukauden aikana järjestettiin Aura 
Golfin pro:den vetämiä opetusiltoja. 
Opetusillat houkuttelevat joka vuosi 
kymmeniä naisia kehittämään golftai-
tojaan, erilaisten teemailtojen mer-
keissä. Tutustuimme myös Fysic Oy:n 
toimintaan, jossa saimme henkilökoh-
taisen liikkuvuusanalyysin.
Naisten kierroksia pelattiin kauden ai-
kana yhteensä 7 kappaletta. Kierrokset 
pelattiin rennoissa merkeissä, pelimuo-
tona pistebogey. Illan päätteeksi palkit-
tiin onnekkaita naisia.

Naisten Sunnuntaita vietettiin 
9.6.2019, jolloin järjestettiin jo perin-
teeksi muodostunut Bring Your Own 
Putter - tapahtuma. Tämä leikkimieli-
nen kilpailu on avoin koko jäsenistölle 
vierailijoineen ja oli yksi kauden onnis-
tuneimmista tapahtumista. Tapahtu-
man ideana on se, että jäsen voi tuoda 

mukanaan henkilön, jota golfkärpänen 
ei ole vielä purrut.  Vieras pääsee tu-
tustaman golfiin ihan konkreettisesti, 
sillä hän suorittaa lyönnit viheriöllä.

Kolmoisklubiottelu AG-EGS-Tawast 
pelattiin Hämeenlinnassa Tawast Gol-
fin emännöimänä 8-henkisin joukkuein 
heinäkuussa. Voiton vei tänäkin vuon-
na järjestävän seuran ladyt. Toinen 
pelimatka järjestettiin Nordcenteriin, 
missä vastanotto ja palvelu olivat en-
siluokkaisia

Kauden aikana naisille suunnattuja ta-
pahtumia oli 17 ja niihin osallistui 114 
eri naista. Kaiken kaikkiaan naisia näis-
sä eri tapahtumissa on ollut 212 joka 
tekee lähes 13 osallistujaa tapahtumaa 
kohden. Suosituimmat tapahtumat 
olivat Mamselli sekä avajaisiltamme. 
Kauden aikana kisailtiin myös useassa 
erikoiskilpailussa. Vuoden Lady-pe-
laaja tittelissä kerättiin rankingpisteitä 
kuudessa eri osakilpailussa. Erikoiskil-
pailujen voittajat palkittiin naisten pää-
tösillassa 25.10, Ravintola Huggessa 
johon osallistui 10 naista.

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

Toimikunnan tärkeimpiä asioita kaudel-
la 2019 oli kauden mittaan toteutetut 
jäsenhankintakampanjat, joita tehtiin 
pääasiassa sosiaalisessa mediassa sekä 
keväällä myös alueellisen radiokam-
panjan muodossa. Syystalvella myytiin 
myös Black Friday –tarjouksena seu-
raavan kevään greenfee-paketteja ja 
näiden myynti onnistui yli odotusten.

Syksyllä järjestettiin yhdessä klubi-
toimikunnan kanssa avoimien ovien 
päivä, jossa tavoitteena oli tehdä Aura 
Golfia tutuksi niin golfin harrastajille 
kuin lajin ulkopuolisille henkilöille.  

Yhteistyökumppanuuksissa oli aikai-
sempaa enemmän vaihtuvuutta ja 

varsinkin yritystapahtumien osalta 
muutoksia on tapahtunut paljon. Ko-
venevaan kilpailuun pyrittiin edelleen 
vastaamaan kehittämällä palveluiden 
laatua sekä kiinnittämällä erityistä huo-
miota asiakkaiden ja kumppanien saa-
maan palvelukokemukseen. Huomiota 
pyrittiin myös kiinnittämään ravintola-
palveluiden kehittämiseen ja laatuun 
viikoittaisten keskustelujen muodossa. 
 
Markkinoinnin nettotuotot laskivat 
edelliseen vuoteen verrattuna ja niil-
le asetettua tavoitetta ei saavutettu. 
Markkinointikulut ylittivät budjetin, 
mutta jäsenhankintakampanjoihin 
kohdennetut rahat tuottivat itsensä 
takaisin sekä liittymismaksujen että 
jäsen- ja kausimaksujen kautta.  Ar-
vokilpailut sekä yritystapahtumat 
ovat edelleen seuralle taloudellisesti 
merkittäviä sekä myös tärkeä markki-
nointielementti. Myös laadukkaan ra-
vintolatoiminnan kannalta nämä ovat 
tärkeässä roolissa.

Viheriö-lehti ilmestyi toimintavuoden 
aikana kolme kertaa, joista viimeinen 
numero ensimmäistä kertaa digilehte-
nä. Lehden päätoimittajana toimi toi-
minnanjohtaja Sami Pere ja toimitus-
sihteereinä sekä taittajana Mari Sonck. 
Lehteä oli tuottamassa myös Tommi 
Savolainen.

Green fee -tuotot pysyivät edelliseen 
vuoden tasolla, mutta niille asetetus-
ta tavoitteesta jäätiin reilusti. Rangen 
tuotot kasvoivat edellisestä vuodesta 
ja niille asetettu tavoite ylitettiin.  

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

Talkoot järjestettiin 13.4.2019 viileäs-
sä säässä. Paikalla oli runsaasti väkeä 

joka oli myös hyvin motivoitunutta, 
osa jäi vielä paikalle virallisen osuuden 
loputtua. Talkoissa keskityttiin klubita-
lon ympäristön, rangen ja sisääntulo-
väylän siistimiseen.
 
Vappuhumpuuki pelattiin perinteisesti 
vapunpäivänä 1.5.2019 ajankohtaan 
tyypillisessä kelissä. 60 pelaajaa osal-
listui koko kauden avanneeseen tapah-
tumaan. Vappulounaasta ja mainiosta 
mieslaulusta nautittiin pelien jälkeen 
klubilla. 

Juhannuspelit pelailtiin Midnight 
Scramblen merkeissä aatonaattona 
20.6.2019. Lunta ei satanut. Osanotto 
oli runsas ja tunnelma korkealla kuten 
myös tulostaso. 

Klubitoimikunta osallistui 9.8.2019 
pituuslyöntikilpailu Big Hit Openin 
järjestelyihin yhdessä kilpailutoimikun-
nan kanssa. Tapahtuma oli varsin haus-
ka tulokas, johon toivottavasti saadaan 
jatkoa myös tulevana kesänä. 

Suuri Klubikilpailu, kaikkien klubi- 
skabojen isä ja äiti, pelattiin 24.8.2019 
ja osallistujamäärä oli mahtavat 141 
pelaajaa. 

28.9.2019 Aura Golfissa oli järjestet-
tiin Avoimet ovet -tapahtuma, jossa 
perehdytettiin vasta-alkajia golfin sa-
loihin sekä markkinoitiin seuraa lajia jo 
harrastaville – lisää näitä!

Kauden päätöskilpailu pelattiin 
5.10.2019 ja tämän jälkeen vietettiin 
iltajuhlaa klubilla. Illan päätteeksi klu-
bimuusikkomme Villen keräämä bändi 
musisoi pikkutunneille asti.
 

Kaikista tapahtumista löydät 
kuvasatoa Aura Golfin nettisivuilta 
kuvagalleriasta sekä Instgramista 
ja Facebookista.

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

KENTÄN KÄYTTÖ
Kauden kokonaiskierrosmäärä oli  
26 300, joka on 400 kierrosta vähem-
män kuin vuotta aikaisemmin. Omia 
jäseniä kokonaismäärästä oli 21 170 ja 
vieraspelaajia 5 130.
 
Kenttä avattiin kokonaisuudessaan 
26.4.2019 (ed. vuosi osa väylistä 
1.5.2018 ja kaikki väylät 4.5.2018). 
Kenttä suljettiin viimeisten väylien osal-
ta 27.10.2019 (ed. vuosi 27.10.2018).

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 87,6 (ed.vuosi 
86,5 %).  

RANGE JA HARJOITUSALUEET
Rangepalloja sekä lyöntimattoja uusit-
tiin tarpeen mukaan. 

JÄSENTIEDOT
Aura Golfin jäsenmäärä vuoden lo-
pussa oli 1 458 (viime vuonna 1 421), 
joista miehiä oli 919, naisia 397, poikia 
105 ja tyttöjä 37. Juniorit olivat vuon-
na 2001 tai sitä ennen syntyneitä. 

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 yrittäji-
nä toimivat Jesse Söderlund ja Elmeri 
Mäki (Jesse´s Dine Oy), jotka ilmoitti-
vat syksyllä lopettavansa tehtävässä.
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Tuloslaskelma

1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018 Budjetti 2019 Budjetti 2020

VARSINAINEN TOIMINTA

  VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTOT

         AG-tuotteet 842.59 312,90 1 000,00 1 000,00

         Kilpailut 34 740.92 53 713,64 36 000,00 36 000,00

         Valmennus ja koulutus 63 296.85 64 910,11 60 000,00 55 000,00

         Mainos- ja sponsori 211 173.23 225 349,68 218 000,00 215 000,00

         Greenfee 122 417.84 122 951,54 135 000,00 130 000,00

         Range 36 001.18 30 464,75 32 000,00 33 000,00

         Golfautovuokrat 13 330.66 6 306,44 17 000,00 15 000,00

         Pelikausimaksut 263 123.20 252 949,99 259 000,00 274 000,00

         Tilavuokrat 27 951.61 27 951,61 28 000,00 34 000,00

         Muut varsinaisen toiminnan tuotot 7 700,00 0,00 0,00 0,00

  VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTOT yhteensä 780 578,08 784 910,66 786 000,00 793 000,00

  VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT

  HENKILÖSTÖKULUT

         Kentänhoito -272 381,32 -267 328,12 -268 000,00 -268 000,00

         Hallinto -152 078,00 -156 382,54 -157 000,00 -157 000,00

  HENKILÖSTÖKULUT yhteensä -424 459,32 -423 710,66 -425 000,00 -425 000,00

  POISTOT -77 589,00 -77 468,00 -76 000,00 -77 000,00

  MUUT VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT

  VUOKRAT

         Maavuokrat -16 728,04 -16 531,54 -16 500,00 -16 500,00

         Kentänhoitokoneet -35 188,85 -37 501,64 -33 000,00 -46 000,00

         Golfautot -12 000,00 0,00 -12 000,00 -12 000,00

         Toimistokoneet -4  253,60 -4 140,84 -4 000,00 -4 500,00

  VUOKRAT yhteensä -68 170,49 -58 174,02 -65 500,00 -79 000,00

  MUUT KULUT

         AG-tuotteet -2 963.01 -1 038,50 -1 000.00 -1 000.00

         Kilpailut -21 113.72 -13 801,21 -12 000.00 -15 000.00

         Valmennus- ja koulutus -101 811.80 -99 953,87 -95 000.00 -80 000.00

         Mainos- ja sponsori -15 973.42 -15 535,24 -10 000.00 -14 000.00

         Greenfee -2 338.60 -2 099,39 -3 000.00 -3 000.00

         Range -2 372.00 -3 983,50 -4 000.00 -4 000.00

         Kentänhoito -226 448.11 -209 643,40 -214 000.00 -200 000.00

         Kiinteistö -135 422.61 -139 175,83 -145 000.00 -150 000.00

         Muut toiminnan kulut -56 859.54 -44 301,89 -42 000.00 -50 000.00

         AG 60 vuotta kulut 0,00 -14 774,44 0,00 0,00

  MUUT KULUT yhteensä -565 302,81 -544 307,27 -526 000,00 -517 000,00

        

1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018 Budjetti 2019 Budjetti 2020

  TOIMIKUNNAT

         Naistoimikunta -1 379.12 -1 065,85 -3 000,00 -2 000,00

         Senioritoimikunta -2 882.72 -2 348,96 -4 000,00 -4 000,00

         Klubimestari -2 373.65 -4 780,17 -6 000,00 -6 000,00

         Kapteeni -3 020,53 -2 283,93 -3 000,00 -3 000,00

  TOIMIKUNNAT yhteensä -9 656,02 -10 478,91 -16 000,00 -15 000,00

  MUUT VARS.TOIMINNAN KULUT yhteensä -643 129,32 -612 960,20 -607 500,00 -611 000,00

  VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT yhteensä -1 145 177,64 -1 114 138,86 -1 108 500,00 -1 113 000,00

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -364 599,56 -329 228,20 -322 500,00 -320 000,00

VARAINHANKINTA

  TUOTOT

         Jäsenmaksut 318 927.91 312 210,02 315 000,00 320 000,00

         Liittymismaksut 84 060.00 54 545,45 50 000,00 50 000,00

         Mainos- ja ilmoitus 1 250.00 12 034,52 10 000,00 2 000,00

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

  TUOTOT yhteensä 406 037,91 380 589,99 376 800,00 373 800,00

  KULUT

         Jäsenkulut -38 340,00 -40 471,00 -40 000,00 -40 000,00

         Tiedotus -5 384,00 -18 768,56 -10 000,00 -10 000,00

  KULUT yhteensä -43 724,42 -59 239,56 -50 000,00 -50 000,00

VARAINHANKINTA yhteensä 362 313,49 321 350,43 326 800,00 323 800,00

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -2 286,07 -7 877,77 4 300,00 3 800,00

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

  KORKOTUOTOT 6,12 1,09 0,00 0,00

  KORKOKULUT -9 865,68 -11 090,41 -11 000,00 -10 000,00

  MUUT RAHOITUSKULUT -3 264,27 -3 963,59 -3 500,00 -4 000,00

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT yhteensä -13 123,83 -15 052,91 -14 500,00 -14 000,00

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -15 409,90 -22 930,68 -10 200,00 -10 200,00

YLEISAVUSTUKSET 10 463,06 15 629,75 10 000,00 10 000,00

TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ -4 946,84 -7 300,93 -200,00 -200,00
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Tase

VASTAAVAA 1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018

PYSYVÄT VASTAAVAT

  AINEELLISET HYÖDYKKEET

         Rakennukset ja rakennelmat 1 543 061,44 1 567 965,44

         Koneet ja kalusto 98 841,67 90 016,87

         Muut aineelliset hyödykkeet 383 464,29 395 435,01

         Osakkeet ja osuudet 181,64 181,64

PYSYVÄT VASTAAVAT yhteensä 2 025 549,04 2 053 598,96

VAIHTUVAT VASTAAVAT

  SAAMISET

         Myyntisaamiset 9 167,47 15 308,00

         Jäsenmaksusaamiset 21 120,00 14 400,00

         Siirtosaamiset 4 969,06 9 716,93

         Rahat ja pankkisaamiset 8 956,82 12 015,94

VAIHTUVAT VASTAAVAT yhteensä 44 213,35 51 440,87

*TASE VASTAAVAA YHTEENSÄ 2 069 762,39 2 105 039,83

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

  EDELL.TILIKAUSIEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 1 450 426,65 1 457 727,58

  TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -4 946,84 -7 300,93

OMA PÄÄOMA yhteensä 1 445 479,81 1 450 426,65

VIERAS PÄÄOMA

  PITKÄAIKAINEN

         Lainat rahoituslaitoksilta 145 600,00 182 000,00

  PITKÄAIKAINEN yhteensä 145 600,00 182 000,00

  LYHYTAIKAINEN

         Lainat rahoituslaitoksilta 387 273,10 410 742,77

         Saadut ennakot 17 805,09 2 395,69

         Ostovelat 23 447,60 11 625,42

         Siirtovelat 39 492,97 39 456,80

         Muut lyhytaikaiset velat 10 663,82 8 392,50

  LYHYTAIKAINEN yhteensä 478 682,58 472 613,18

VIERAS PÄÄOMA yhteensä 624 282,58 654 613,18

*TASE VASTATTAVAA YHTEENSÄ 2 069 762,39 2 105 039,83

        

KUVA Emine Lundsten

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 tilin-

päätös sekä tilintarkastajien lausunto
8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuva-

pauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille 
tilivelvollisille

9. Valitaan jäsenet hallituksen erovuoroisten tilalle 
sääntöjen 6. pykälässä mainituin edellytyksin *)

10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkasta-
jaa

11. Käsitellään hallituksen ehdotus sääntömuutoksista 
(lisätietoja www.auragolf.fi/vuosikokouskutsu-2020)

12. Vahvistetaan kuluvan vuoden liittymis-, jäsen- ja kau-
simaksujen suuruus, näiden erääntymisajankohta sekä 
viivästysmaksun suuruus

13. Vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja 
siihen perustuva talousarvio

14. Aura Golfin strategian esittely
15. Kokouksen päättäminen

*) Erovuoroisten hallituksen jäsenten vastuualueet ovat:
Talousasiat
Markkinointi ja PR-asiat
Naistoimikunta-asiat

Hallituksen esitys vuoden 2020 liittymis-, jäsen- ja kausi-
maksujen suuruudesta:

JÄSENMAKSUT (aktiivi ja passiivi)

• aikuinen 293 €

• nuorisojäsen (1993 - 2001 syntyneet) 147 €

• juniori (2002 ja jälkeen syntyneet) 103 €

PELIKAUSIMAKSUT

• aikuinen 350 €

• nuorisojäsen (1993 - 2001 syntyneet) 170 €

• juniori (2002 ja jälkeen syntyneet) 115 €

LIITTYMISMAKSUT

• aikuinen 990 €

• nuorisojäsen (1993 - 2001 syntyneet) 495 €

• juniori (2002 ja jälkeen syntyneet) 99 €

Kokouskutsu on julkaistu 7.2.2020 Turun Sanomissa ja Åbo 
Underrättelserissä.

Tervetuloa!
Aura Golf ry hallitus

Vuosikokouskutsu

Aura Golf ry:n sääntömääräinen varsinainen kokous pidetään tiistaina 25. helmikuuta 2020 klo 18.00  
Ravintola Suomalaisella Pohjalla, Aurakatu 24 A, Turku. 
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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 

2020
Tavoitteenamme on tarjota jäsenille, vieraille sekä yhteistyö- 

kumppaneille alueemme paras palvelu- ja laatukokemus niin pelaa-
misen, ravintolatoiminnan kuin muidenkin palveluiden osalta.

TAVOITTEET 
Toimintakauden yksi tärkeimmistä ta-
voitteista on jatkaa kentän sekä erityi-
sesti viheriöiden hoitamista siten, että 
niiden laatutaso vastaa kaikilta osin ha-
luamme ylläpitää Suomen parasta kent-
tää. Kauden aikana tullaan edelleen 
kiinnittämään erityistä huomiota myös 
kentän viimeistelyyn sekä piha-aluei-
den ja yleisten tilojen siisteyteen 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. 

Keväällä 2019 aloitettu strategiatyö tu-
lee jatkumaan tavoitteiden ja hankkei-
den aikatauluttamisella. Tavoitteena on 
saada strategiaan liittyvä toimenpide-
suunnitelma valmiiksi toimintakauden 
aikana.  

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. Vuoden 2020 hankinta-
listalle suositellaan viheriöleikkuria ja 
monitoimiajoneuvoa.

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 2020 erityistä 
huomiota kiinnitetään edelleen vihe-
riöiden nopeuteen ja pelattavuuteen. 
Viheriöiden leikkuukorkeus kasvu-
kaudella tulee olemaan 2,7mm. Kas-
vupistettä suojataan tekemällä ohuita 
viheriöhiekoituksia joka toinen viikko 
ja jyräyksiä riittävän usein, jolloin vie-
rintänopeus (stimp-lukema) tulee ole-
maan 3,0 m. Rangen nurmen kuntoa 
parannetaan kalkituksen, lannoituk-
sien sekä kastelun avulla, mahdollisesti 
myös Primomaxx-ruiskutuksilla. Kau-
den aikana tullaan selvittämään toi-
menpiteitä kentän ympäristöasioiden 
sekä vastuullisuuden kehittämiseksi.

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
Kaudelle 2020 ei ole tällä hetkellä oh-
jelmassa isoja kansallisia tai kansain-
välisiä kilpailuja. Kalenterissa pyritään 
pitämään hauskoiksi koetut klubin 
yhteiset tapahtumat ja niihin liittyvät 
sovelletut pelimuodot. Lisäksi tavoit-
teena on järjestää korkealuokkaisia yk-
silökilpailuja. Uudet ideat ja pelimuoto-
jen ehdotukset ovat aina tervetulleita, 

näitä koetetaan toteuttaa aina mahdol-
lisuuksien mukaan.

Sääntöjen osalta toimikunta seuraa ti-
lannetta ja informoi kilpailuissa pelaa-
via pelaajia aina tilanteen mukaan.

Suurin uudistus liittyy tasoitustoi-
mikuntaan ja kansainväliseen WHS  
(World Handicap System) tasoitus-
järjestelmään käyttöönotto Golfliiton 
toimesta. Tasoitukset tullaan lasket-
tamaan uudestaan helmikuun loppu-
puolella. Toimikunta pyrkii valmistau-
tumaan tulevaan tasoitusjärjestelmiin 
ja siihen liittyviin kysymyksin mahdolli-
simman hyvin ja informoimaan jäseniä.

Toimikunnalla on myös tavoitteena 
värvätä riveihinsä uusia jäseniä, joten 
liity ihmeessä mukaan porukkaan. Li-
sätietoa saat Aura Golfin toimistosta 
tai toimikunnan puheenjohtajalta.

VALMENNUS- JA  
JUNIORITOIMIKUNTA
TS-Golfkoulu
Järjestetään laajuudeltaan ja puitteil-
taan aikaisemman mallin mukaisesti. 
Osanottajat valitaan ilmoittautumis-
järjestyksessä siten, että molemmille 
viikoille otetaan 40 osallistujaa. Koulun 
ohjelma noudattaa aikaisempaa mallia. 
Alaikäraja on 9 vuotta.  

Vastuullisena kouluttajana toimii PGA 
pro Ville Sirkiä. Muut kouluttajat ovat 
seuran kilpa- ja harrasteryhmiin kuulu-
via pelaajia sekä keväällä 2020 ohjaa-
jakoulutuksen saaneita seuran jäseniä.  
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Leirit 
Ville Sirkiä järjestää lokakuussa kilpai-
lumatkan Hollantiin ja Espanjaan. Kil-
pailut on kovatasoisia WAGR -kisoja.  
Pyritään myös järjestämään lyhyempi 
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 krt. / vko 
• ryhmällä on yhteiset fysiikkatree-

nit 1 krt. / vko (Fysios)
• pelaajilla on yksilöity tavoitteelli-

nen harjoitussuunnitelma.
• ryhmän pelaajat pelaavat FJT/FT 

-kilpailuissa

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

ohjatusti 2 krt. / vko
• ryhmän pelaajat pelaavat Future/

FJT -kilpailuissa

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

ohjatusti 2-4 krt. / vko
• ryhmällä on yhteiset fysiikkatree-

nit 1 krt. / vko (Fysios)
• pelaajilla on yksilöity tavoitteelli-

nen harjoitussuunnitelma 
• ryhmän pelaajat pelaavat Future / 

FJT -kilpailuissa

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

krt. / vko
• ryhmän pelaajat pelaavat halutes-

saan Future Tour -kilpailuissa

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

krt. / vko
• ryhmän pelaajat pelaavat halutes-

saan Future Tour -kilpailuissa

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

TS-golfkoululaisista. Ryhmä har-
joittelee ohjatusti 1 krt. / vko.

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.

Päihteettömyys
Pelaajat ja valmentajat sitoutuvat ole-
maan käyttämättä päihteitä kaikis-
sa harjoitus- ja kilpailutapahtumissa. 
Päihteiksi katsotaan myös kaikki tu-
pakka- sekä muut nikotiinituotteet.

Valmentajien koulutus
Prot käyvät jatkokoulutuksissa ja luo-
vat yhteistyöverkostoa ulkopuolis-
ten asiantuntijoiden kanssa. Keväällä 
järjestetään ohjaajakoulutus, jonka 
tavoitteena on löytää ammattivalmen-
tajien tueksi aktiivisia seuratoimijoita 
auttamaan nuorempien ikäryhmien 
valmennuksessa sekä ohjaamisessa.

MARKKINOINTI JA TIEDOTUS
Toimikunnan keskeisiä tavoitteita ovat 
kumppanusmarkkinoinnin kehittämi-
nen ja jäsenviestinnän kehittäminen 
sekä sosiaalisen median hyödyntämi-
nen ja erityisesti kotisivujen päivittä-
minen. Jäsenhankinta tulee olemaan 
edelleen tärkeä osa toimintaa. 
 
Jäsenhankintaa tullaan tekemään läpi 

kauden pääasiassa sähköisen median 
eri mahdollisuuksia hyödyntäen. Jä-
senhankinta kampanja aloitetaan heti 
vuosikokouksen jälkeen ensisijaisesti 
Turun talousalueella. 

Kumppanuusmyynnin kehittämis- sekä 
toimenpidesuunnitelma päivitetään 
uuden markkinointitoimikunnan astut-
tua tehtäväänsä keväällä 2020.

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 klubiotte-
lu pelataan Harjattula Golfia vastaan 
sekä osallistutaan Varsinais-Suomen 
Senioriliigaan. Runsaslukuista osallis-
tumista toivotaan niin senioriliigaan, 
ystävyysotteluun kuin kuukausi- ja 
viikkokilpailuihin. Myös muut kilpailu-
kalenterissa mainitut kilpailut odotta-
vat 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
Vuoden 2020 toiminta noudattaa 
pääsääntöisesti aikaisempaa, lähinnä 
kunnossapitotöihin keskittyvää toi-
mintaa tarpeen mukaan. Suurimpana 
yksittäisenä investointina on päätetty 
taukokioskin peruskorjaamisesta, joka 
toteutetaan yhteishankkeena seuran 
yhteistyökumppanin kanssa.

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 

Ruissalossa. Kapteenien päiville tullaan 
osallistumaan mahdollisuuksien mu-
kaan (Lounais-Suomen/valtakunnalli-
set kapteenien päivät). Avoimet ovet 
–tapahtumien järjestämistä jatketaan.

NAISTOIMIKUNTA
Naistoimikunnan pääpaino vuonna 
2020 on yhteisöllisyydessä, golftaidon 
kehittymisessä sekä golfin tunnetta-
vuuden kasvussa. 

Kausi aloitetaan huhtikuussa kauden 
avaustilaisuudella, jossa informoidaan 
tulevan kauden ohjelmasta sekä jär-
jestetään naisia kiinnostavaa oheisoh-
jelmaa. Alkukaudesta panostamme 
golfopetukseen teemailtojen merkeis-
sä ja viilausvinkkejä on saatavilla myös 
pitkin kautta. Kauden aikana järjes-
tetään tapahtumia, missä tutustum-
me erilaisiin pelimuotoihin rennoissa 
merkeissä. Tämän lisäksi järjestetään 
erilaisia erikoiskilpailuja (birdie-puu, 
ahkerin osallistuja ja Eclectic). Vuoden 
Naispelaaja ratkotaan Aura Golfin jär-
jestämien kilpailujen aikana kerättyjen 
pisteiden yhteistuloksella.  Naisten 
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sunnuntaina kesäkuun alussa jokaisella on mahdollisuus perehdyttää 
ystävää, sukulaista, työkaveria tai muu kaveri golfin saloihin Bring Your 
Own Putter -tapahtumassa.

Perinteinen kolmoisklubiottelu AG-EGS-TawG pelataan tänä vuonna 
Aura Golfissa 8 hengen joukkuein. Kauden aikana järjestetään myös mui-
ta pelimatkoja.

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

KLUBITOIMIKUNTA
Toimikunnan tärkein tavoite on edistää Aura Golfin koko jäsenistön viih-
tymistä.
 
Huhtikuu
Talkoot järjestään huhtikuussa. Talkoissa siistitään klubin ympäristö. Sau-
na ja tarjoilua. Kutsu julkaistaan www-sivuilla ja Facebookissa.
 
Toukokuu
Vappuhumpuuki pelataan perjantaina 1.5.2020. Perinteinen vappulounas 
on katettuna klubilla pelin jälkeen. Kutsu nettisivuilla ja ilmoitustauluilla. 
Ei kilpailumaksua. Vappulounas on maksullinen.
 
Kesäkuu
Midnight Scramble torstaina 18.6.2020 juhannuksen aatonaattona. Jäl-
kipelit klubilla juhannussaunan jälkeen. Ei kilpailumaksua. Ateria on mak-
sullinen.

Elo - lokakuu
Elokuun kilpailu Suuri Klubikilpailu. Loppusyksystä pelataan kauden pää-
töskilpailu kentällä ja vietetään iltajuhla klubilla.
 
Kisatapahtumia järjestetään osin yhteistyössä muiden toimikuntien kans-
sa. Klubitoimikunta osallistuu omalla panoksellaan Big Hit Openin järjes-
telyihin sekä tukee kapteenia avoimien ovien tapahtuman järjestelyssä.

Lisätietoa tapahtumista saat Aura  
Golfin nettisivuilta, Facebookista,  
Instagramissa ja kentän ilmoitus- 
tauluilta.

PRO SHOP JA RAVINTOLA
Pro Shopin toimintaa jatkaa Golfpuoti Oy ja 
golfravintolan uutena yrittäjänä aloittaa Kei-
lapojat Oy, Ville Koivisto, Rasmus Niittyvaara 
sekä Jerry Laine.
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Ilmoittautumiset: 
 
sales@goldensungolf.fi 
+358 28457500

Aikuisten peli- / treenimatka!

• Finnairin suorat lennot Helsinki – Antalya – Helsinki
• Majoitus: Sirene Belek 5*, 2hh
• Ruokailut: All inclusive
• 3 kierrosta Pasha ja 2 kierrosta PGA Sultan -kentillä
• PGA pron ryhmäopetus 5 x 2h
• Lento- ja golfkenttäkuljetukset kohteessa

Kysyttävää?  
 
Ville Sirkiä
ville.sirkia@auragolf.fi / 040 761 1876

BELEK, TURKKI  5.-12.11.2020

Hinta 
 
1 699€ + golfbägin kuljetus 
Yhden hengen huonelisä 156€

Virallinen matkanjärjestäjä  
Golden SG Oy

 



KUVA Emine Lundsten

Pelaajan ei tarvitse tehdä mitään vaan, siirtyminen tapah-
tuu automaattisesti
Suurin muutos suomalaisille golfareille tulee olemaan se, 
että eri tasoitusryhmät poistuvat ja kaikkien tasoitus laske-
taan samaan tapaan keskiarvolaskentana. Laskennassa huo-
mioidaan 20 viimeisintä tasoituskierrosta, joista lasketaan 
kahdeksan parhaan kierroksen keskiarvo. Tasoitus voidaan 
laskea myös pienemmästä kierrosmäärästä, ja uusille tai gol-
fin pariin palaaville pelaajille riittää yksi kierros.

Muutos vaikuttaa golfareihin eri tavoin – osalla tasoitus py-
syy samana, osalla nousee ja joillain laskee. Kaikki kuitenkin 
saavat tasoituksen.

Siirtyminen tapahtuu automaattisesti tietojärjestelmien toi-
mesta 19.helmikuuta, jolloin uusi tasoitus on näkyvissä seu-
rajärjestelmissä eli Aura Golfin jäsenten osalta Nexgolfissa 
sekä eBirdie-sovelluksessa.

Lisää joustavuutta
Keskiarvolaskentaan perustuva järjestelmä on entistä jous-
tavampi ja reagoi nopeammin pelaajan tason muutokseen. 
Jatkossa jokainen voi pelata tasoituskierroksen perinteisten 
9 ja 18 reiän lisäksi myös 10-17 väylän mittaisena – eli jos 
ehtii vain 14 väylää ennen pimeän tuloa, lasketaan tasoitus 
sen perusteella. Tasoitukset ovat myös vertailukelpoisia 
missä päin maailmaa tahansa. Ajantasaisen tasoituksesi ja 
tasoitushistoriasi näet eBirdie-sovelluksestasi. 

WHS:n perusasioita
• WHS on keskiarvojärjestelmä.  

Tasoituksesi on kahdeksan parhaan tuloksesi keskiarvo 
20:stä viimeisestä rekisteröidystä kierroksestasi. Näet 
tarkan tasoituksesi eBirdie-sovelluksesta 19.2.2020 
alkaen.

• Suurin mahdollinen tasoituksesi on 54.  
Aiempi rajoitin, joka esti tasoituksen nousemisen yli 
36, poistuu. Tämä koskee kaikkia golfareita. 

• Tasoitusryhmät poistuvat.  
Kaikki golfarit voivat rekisteröidä tasoituskierroksia 
harjoituskierroksista, jotka voivat olla lyhimmillään 9 
reikää. 

• Tasoituslaskentaa ei enää suoriteta pistebogeyna vaan 
tulokset perustuvat lyöntimääriin.  
Lyöntimääriin sovelletaan kuitenkin samoja periaatteita 
kuin pistebogey-laskentaan. Kilpailuissa voi kuitenkin 
edelleen olla pistebogey-sarjoja. 

• Ei rekisteröitymistä etukäteen.  
Sinun ei tarvitse rekisteröidä kierrosta etukäteen. 
Riittää, että kerrot merkitsijälle ja pelaat sääntöjen 
mukaan. 

• Hyväksytyt pelimuodot.  
Jotta kierroksesi hyväksytään tasoituskierroksena, peli-
muodon tulee olla lyöntipeli, pistebogey, maksimitulos 
tai Par/Bogey. 

Uuden järjestelmän hyötyjä
• Oikeudenmukaisempi.  

Maailmanlaajuisen tasoitusjärjestelmän (WHS) keskiar-
volaskenta reagoi ketterämmin muutoksiin ja heijastaa 
paremmin nykyistä pelitaitoasi kuin aikaisempi järjes-
telmä, joka keskittyi parhaimpiin kierroksiisi. 

• Lyhyempiä kierroksia.  
Uudessa tasoitusjärjestelmässä kaikkien golfareiden, 
tasoituksesta riippumatta, on mahdollista rekisteröidä 
tasoituskierroksia aina 9-reiän kierroksista alkaen. 
Tämä sopii erityisesti heille, jotka ajankäytön vuoksi 
suosivat lyhyempiä kierroksia. Aura Golfin kentällä 
esim. suositut 12 reiän kierrokset voidaan jatkossa 
hyväksyä tasoituskierroksina.

• Maailmanlaajuisuus.  
WHS yhdistää golfaavan maailman tehden tasoitus-
laskennan perusperiaatteista samat ympäri maailman. 
Esimerkiksi ulkomailla pelatessasi muista maista ole-
vien golfarien kanssa teidän tasoituksenne lasketaan 
samoin perustein. 

Kolme tavallista kysymystä:
”Mitä tasoitukselleni tapahtuu siirtymässä?”
On vaikea tarkasti ennustaa, kuinka uusi maailmanlaajuinen 
tasoituksesi tulee vastaamaan nykyistä EGA-tasoitustasi. 
Tasoitus voi muuttua korkeammaksi tai matalammaksi, 
mutta se voi myös pysyä ennallaan.

Pelaajat, joiden tasoitus on ollut viime aikoina nousussa, 
saavat yleisesti ottaen nykyiseen tasoitukseen verrattuna 
korkeamman WHS-tasoituksen.

Tasoitusjärjestelmä on aina riippuvainen syöttämistäsi kier-
roksista. Jos sinulla on tapana rekisteröidä sekä huonot että 
hyvät tasoituskierrokset, sinulla on todennäköisesti hyvin 
todenmukainen tasoitus pelitaitoosi nähden. Siinä tapauk-
sessa muutoksen voi olettaa pysyvän maltillisena, kun saat 
uuden tasoituksesi.

”Mitä tapahtuu, kun minulla on vähemmän kuin 20 rekiste-
röityä tasoituskierrosta siirtymään mennessä?”
Siinä tapauksessa keskiarvo lasketaan niistä tasoitus-
kierroksista, joita sinulla on tasoitusrekisterissä. Mukaan 
otettavien tasoituskierrosmäärä määräytyy siihen tehdyn 

taulukon mukaisesti. Jos tasoituskierrosten määrä on lähel-
lä nollaa, säädetään tasoitusta yhdellä tai kahdella lyön-
nillä. Jos sinulla on tasoitusrekisterissäsi alle 20 kierrosta, 
järjestelmä lisää sinulle yhden keinotekoisen kierroksen, 
joka vastaa sinun nykyistä EGA-tasoitus + 2 lyöntiä. Sitä 
käytetään osana laskentaa ja sen tarkoituksena on tasoittaa 
tasoituksen liian suurta vaihtelua tasoituskierrosten määrän 
ollessa vähäinen.

Jos osaltasi ei ole saatavilla tasoituskierroksia, laskentajär-
jestelmä ja keinotekoinen tasoituskierros varmistavat, että 
uusi WHS-tasoituksesi tulee olemaan sama kuin nykyinen 
EGA-tasoituksesi.

”Miksi tasoitukseni nousi hyvän kierroksen jälkeen?”
Tämä on keskiarvolaskennassa mahdollista, mutta harvi-
naista. Toisaalta yhden tai useamman huonon kierroksen 
jälkeen tasoitus voi edelleen pysyä samana tai jopa paran-
tua – riippuen millainen kierros ”tippuu” pois kahdenkym-
menen viimeisen joukosta. 

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä ja niihin vastauksia löydät 

Suomen Golfiiton sivuilta www.golf.fi/pelaajalle.  

Samasta osoitteesta löytyy muuta monipuolista tietoa  

uudesta WHS-tasoitusjärjestelmästä.

Maailmanlaajuinen  
tasoitusjärjestelmä WHS

Golfin uusi tasoitusjärjestelmä otetaan käyttöön keväällä 2020. Muutos on merkittävä, koska WHS tulee kor-
vaamaan kaikki maailmalla tällä hetkellä käytössä olevaa kuusi erilaista tasoitusjärjestelmää. Suomessa uusi 
järjestelmä otetaan käyttöön 19.2.2020. Seuraavassa artikkelissa käsitellään uuden järjestelmän pääkohtia 
sekä muutamia tavallisimpia kysymyksiä uudistukseen liittyen.
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VÄYLÄ- 
SPONSORIT

JUNIORI 
POOL

vahvasti

Rieskalähteentie 89, Turku, puh. 010 5333 100
Automyynti 010 533 102: ma–pe 9–18, la 10–15

Audi Center Turku > audicenter.fi

Puhelut kaikkiin K Caara Oy:n 010-numeroihin maksavat 8,35 snt/puhelu + 12,09 snt/minuutti + pvm tai mpm. Hinnat sis.alv 24 %. 

A1 citycarver Pro Business 30 TFSI S tronic 85 kW (116 hv) alk. 26 895,55 €, hinta CO₂-päästöllä 145 g/km (uusi mittaustapa). Vapaa autoetu 590 
€, käyttöetu 425 €. Yhdistetty EU-kulutus 6,4 l/100 km. Hinta sisältää toimituskulut 600 €. Kuvan auto erikoisvarustein. Maahantuonti K-Auto Oy.

Uusi Audi A1 citycarver on kompakti kaupunkiauto, joka ei jätä kylmäksi. 
Sen korotettu maavara, urheilullinen ulkonäkö ja dna:ssa sykkivä digitaalisuus 
takaavat, että meno asfalttiviidakossa on harvoin ollut yhtä maittavaa.

Uusi Audi A1 citycarver

Pro Business alk. 26 896 €
SEURAA  

AURA GOLFIA  
FACEBOOKISSA 

 JA INSTAGRAMISSA
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Turun Toriparkki

Sinä voit vaikuttaa
siihen, miltä
tulevaisuus
näyttää.

Vihreämpiä energiaratkaisuja 
nyt avaimet käteen -pakettina!

Hanki kotimaiset aurinkopaneelit ja sähkö-
auton latauspiste helposti ja luotettavasti 
Turku Energialta.

Lue lisää:

www.turkuenergia.fi/aurinkopaneelit

www.turkuenergia.fi/latausratkaisut




