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Pääkirjoitus
Lehden kannen lippurivistö on lähes kahdeksan vuoden takaa naisten EM-kisois-
ta ja samalla muistuttamassa tulevan kesän suurtapahtumasta Naisten Euroopan 
kiertueen kilpailusta Gant Ladies Openista. Tapahtuman järjestelyt ovat täydes-
sä käynnissä ja rekrytoinnit kilpailun eri vapaaehtoistehtäviin on aloitettu. Tässä 
lehdessä on lisätietoa asiasta, suosittelen lämpimästi osallistumista ainutlaatuisen 
kansainvälisen suurkilpailun järjestelyihin! 

Muutaman vuoden tauon jälkeen Ruissalon talvi näyttää jälleen oikealta talvelta, 
sellaiselta vanhan hyvän ajan talvelta. Vuotta aikaisemmin talvea ei tullut lainkaan 
ja olosuhteet kevättä varten olivat parhaat mahdolliset. Kentän talvehtimisen kan-
nalta haasteellisimpia ovat tilanteet, joissa lämpötilavaihtelut ovat suuria ja sateita 
tulee kaikissa olomuodoissa. Tällöin uhkana on erityisesti viheriöiden jäätyminen 
ja tämän torjuminen on varsin hankalaa. Helmikuun alussa tilanne näyttää varsin 
hyvältä, vaikka todella lähellä vaikeuksia käytiinkin. Talven jatkuessa pidempään 
on vaikea luvata kovin aikaista kauden aloitusta, mutta näitä asioita on tässä vai-
heessa turha spekuloida vielä sen syvällisemmin.

Moni varmaan muistelee viime kesän pelaajaruuhkia sekä muutenkin poikkeuk-
sellista vuotta, yhdessä kaikki tietysti toivomme mahdollisimman pikaista paluuta 
normaaliin päiväjärjestykseen. Valitettavan todennäköisenä näyttäytyy kuitenkin 
sellainen vaihtoehto, jossa tähän edellä mainittuun normaaliuteen on vielä run-
saasti matkaa.  Tämän mahdollisia vaikutuksia golfiin voi helpoimmin arvioida 
viime vuoden kokemusten perusteella ja mitään syytä golfin suosion pikaiselle 
hiipumiselle ei ole nähtävissä.

Aura Golfin ravintolatoiminta sai viime keväänä uudet tekijät ja heidän osaltaan 
avausvuosi ei ollut paras mahdollinen, kun valtaosa yritystapahtumista peruutet-
tiin sekä lähes kaksi kuukautta toimittiin pelkän kioskin ja noutoruoan varassa. 
Muitakin haasteita kauden aikana kohdattiin, näihin liittyviä jäsenpalautteita on 
käyty huolellisesti läpi ja ensimmäinen vuoden toiminnan kipupisteitä on tunnis-
tettu, muutoksia ja parannuksia on tiedossa. 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään tänä vuonna kokoontumisrajoitusten vuoksi 
etäjärjestelyin ja tämän johdosta kokoukselle tyypillinen yhteisöllisyys ei valitet-
tavasti pääse toteutumaan. Kokousjärjestelyt kuitenkin mahdollistavat kokouk-
sen sääntöjen mukaisen toteuttamisen, mahdolliset äänestykset saadaan pidettyä 
suljettuina ja puheoikeutta voi jokainen jäsen käyttää niin kuin tavallisesti. Ko-
kousjärjestelyt yhdistyksellemme tuottaa tähän erikoistunut yritys, jolla on katta-
va kokemus myös muiden vastaavien golfyhdistysten, kuten Helsingin Golfklubin 
vuosikokouksen järjestämisestä.

Mukavaa talven jatkoa kaikille, nähdään vuosikokouksessa virtuaalisesti!

Sami Pere
toiminnanjohtaja
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Gant Ladies Open
Ladies European Tour
Aura Golfilla on kunnia isännöidä Naisten Euroopan kiertueen  
kilpailua Gant Ladies Openia juhannusta edeltävällä viikolla  
18.-20.6.2021. Kisaorganisaatio toimii pääasiassa vapaa- 
ehtoisvoimin ja myös Sinä voit olla omalla panoksellasi mukana  
luomassa ainutlaatuista golftapahtumaa. 

Haemme joukkoomme innostuneita 
ja motivoituneita tekijöitä seuraaviin 
tehtäviin:

Tulospalveluun

Tapahtuman logistiikkaan
• pelaajien kuljetukset
• pysäköinnin valvonta
• liikenteenohjaus

Neuvonta- ja valvontatehtävät
• yleisönhallinta
• yleisön ohjeistaminen
• muut vastaavat tehtävät

Rakentaminen 
• erilaisten rakennelmien pys-

tyttäminen ja purkaminen

Caddietoiminta
• sopii erityisesti nuorille ja kieli-

taitoisille huippugolfista kiinnos-
tuneille!

• pelaajat maksavat ”kärryn- 
vetäjälle” pienen palkkion joka 
kierroksesta

Vapaaehtoistyöstä ei makseta palkkaa 
eikä palkkiota, mutta kaikki mukana 
olevat saavat pääyhteistyökumppanin 
tarjoaman vaate- ja asustepaketin 
sekä tietysti päivittäisen ruoka- ja 
juomahuollon. 

Tarjolla on lisäksi mahtava kansain-
välinen tunnelma mukavassa seurassa, 
joten lähde mukaan!

Lisätiedot ja ilmoittautumiset 
AG toimisto
02 258 9221
office@auragolf.fi

18.-20.6.2021 
Aura Golf

Ladies Open

Kumppanuuspaketit nyt myynnissä!
Ota yhteyttä:

Harri Lehtinen
0500 522 891

harri.lehtinen29@gmail.com
 

Sami Pere
0400 355 155

sami.pere@auragolf.fi



Toimintakertomus 

2020

VUOSIKOKOUS 
Vuosikokous pidettiin 25.2.2020 Suomalaisella Pohjalla.  
Kokoukseen osallistui 109 yhdistyksen jäsentä. 

Kokouksessa valittiin erovuoroisten hallituksen jäsenten 
tilalle kolme henkilöä. Naistoimikunta-asioista vastaavaksi 
hallituksen jäseneksi olivat ehdolla Micaela Vilander ja Jane 
Oinonen. Äänestyksen jälkeen valituksi tuli Jane Oinonen. 
Ville Haaslahti (talousasiat) sekä Harri Lehtinen (markkinoin-
ti ja PR-asiat) valittiin yksimielisesti seuraavaksi kolmevuo-
tiskaudeksi.

Tilintarkastajiksi valittiin KHT Osmo Soinio ja KHT Jussi  
Viitanen sekä varatilintarkastajiksi KHT Juha Paloniemi ja 
KHT Terho Saarinen.

HALLITUS 
Koskilahti Ahti  puheenjohtaja 
Haaslahti Ville  talousasiat, varapuheenjohtaja
Rosenberg Peter  kilpailut
Lahti Aki  klubimestari
Savolainen Tommi kapteeni
Granberg Reima  kentänhoito
Oinonen Jane  naistoimikunta, naisten kapteeni
Löfgren Kenneth  senioritoimikunta
Gustafsson Sauli  kiinteistö ja rakennus
Lehtinen Harri  markkinointi ja tiedotus 
Brandt Jerker  valmennus- ja junioritoiminta

Hallitus kokoontui kauden aikana yksitoista (11) kertaa, jon-
ka lisäksi pidettiin kaksi laajempaa strategia- ja suunnittelu-
palaveria. Koronapandemia vaikutti myös hallituksen työs-
kentelyyn ja osa kokouksista pidettiin etäkokouksina.

Toimintakertomusta ei lain mukaan tarvitse liittää yhdistyksen  

tilinpäätökseen, eikä tätä toimintakertomusta ole laadittu kirjan- 

pitolain perusteella.

KUVA Kalle-Petter Wilkman

Yksi tärkeimmistä tavoitteista oli jatkaa kentän sekä 
erityisesti viheriöiden hoitamista siten, että niiden laatu-
taso vastaa kaikilta osin haluamme ylläpitää Suomen 
parasta kenttää.

HALLINTO
HENKILÖSTÖ
Vakituiset työntekijät
Pere Sami  toiminnanjohtaja / työsuhde alkoi 2008
Sonck Mari  toimistosihteeri / työsuhde alkoi 2014 

Kausityöntekijät
Eskola Roberta  caddiemaster / 2. kausi
Pere Sonja  caddiemaster / 1. kausi
Reunanen Christian  caddiemaster / 2. kausi
Rissanen Iida   caddiemaster / 2. kausi
Sääski Simo   caddiemaster / 1. kausi
Triipponen Sofia   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 poikkeusolot huo-
mioiden kiinnittäämään huomiota myös kentän viimeiste-
lyyn sekä piha-alueiden ja yleisten tilojen siisteyteen sekä 
viihtyvyyteen.
  
Kokonaisuutena Aura Golfin tavoitteena oli tarjota jäsenille, 
vieraille sekä yhteistyökumppaneille alueemme paras palve-
lu- ja laatukokemus niin pelaamisen, ravintolatoiminnan kuin 
muidenkin palveluiden osalta. 

Aura Golfin tavoitteena oli hankkia uusia jäseniä ja sen myö-
tä pyrkiä pitämään jäsenmäärä vähintään nykyisellä tasolla. 
Tässä tavoitteessa onnistuttiin ja jäsenmäärän nettomuutos 
oli positiivinen.

Kauden muut tavoitteet perustuivat toimikuntien tekemiin 
toimintasuunnitelmiin, joiden katsotaan antavan hyvän suun-
nan seuran toiminnan ylläpitämiselle sekä kehittämiselle.

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

Kauden 2020 toimintaan ja tavoitteiden saavuttamiseen 
vaikutti suurissa määrin globaali koronapandemia. Korona-

viruspandemian aiheuttamista haasteista huolimatta Aura 
Golf ja sen organisaatio suoriutuivat kaudesta menestyk-
sekkäästi. Keväällä 2019 aloitettua strategiatyötä jatkettiin 
ja loppukauden keskiössä olivat neuvottelut sekä suunnitte-
lutyö liittyen kesäkuussa 2021 pelattavaan Ladies European 
Tour -osakilpailuun (Gant Ladies Open).

TALOUS 
Keväällä koronaepidemian alkaessa tehtiin vuosikokouksen 
vahvistaman talousarvion rinnalle talouden suojaamistoi-
menpiteenä kolme korvaavaa vaihtoehtoa. Kaikkia toimen-
piteitä ei kuitenkaan tarvinnut ottaa käyttöön ja kauden 
edetessä voitiin todeta talouden kehittyneen huomattavasti 
suunniteltua paremmin. Varsinaisen toiminnan tulos oli noin 
56 tuhatta euroa budjetoitua parempi ja varainhankinnan 
tulos 31 tuhatta euroa budjetoitua parempi. Yksityiskohtai-
set toteumaluvut budjettipoikkeamineen löytyvät jäljempä-
nä olevasta tuloslaskelmasta.
 
Tilikauden 2020 investoinnit olivat noin 20 tuhatta euroa, 
jotka koostuivat pääosin kalustohankinnoista.
 
Tilikauden aikana ei lyhennetty yhdistyksen pitkäaikaisia lai-
noja, joita on tilikauden päättyessä jäljellä noin 146 tuhatta 
euroa. Aura Golf ry:n korolliset velat 31.12.2020 olivat yh-
teensä noin 361 tuhatta euroa, joka on noin 171 tuhatta eu-
roa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Muutos aiheutuu 
käyttöpääomalainan määrän merkittävästä vähenemisestä. 
 
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 tarpeen mukaan. Toiminnanjohtaja osallistui 
kokouksiin toimenkuvansa mukaisesti. Kokouksien lisäksi 
toimikuntien jäsenet osallistuivat käytännön toimintaan kii-
tettävästi. 
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KUVA Kalle-Petter Wilkman

KUNNIATOIMIKUNTA
Lundén Juhani (puheenjohtaja) 
Grandell Hannu
Laakso Toni 
Vaiste Heikki

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  
Hoikkala Jussi    kentänhoitaja / 4. kausi 
Hopeanaula Antti    kentänhoitaja / 3. kausi
Lahti Vilho     kentänhoitaja / 2. kausi
Laitervo Jerry    kentänhoitaja / 3. kausi
Nohrström Otto     kentänhoitaja / 1. kausi
Rutanen Arttu    kentänhoitaja / 1. kausi
Sallinen Eero    kentänhoitaja / 1. kausi
Salmi Petteri     kentänhoitaja / 4. kausi  
Salmi Rasmus     pallonkerääjä / 3. kausi

Leuto, lumeton ja lähes roudaton talvi loi parhaat mahdolli-
set olosuhteet nurmen talvehtimiselle Etelä-Suomessa. Poik-
keuksellinen talvi muutti normaaleja kevätrutiineja siten, että 
väylähiekoitus jätettiin tekemättä ja harsot asennettiin vain 
varjoisimmille viheriöille. Ennen kentän avaamista viheriöt 
kalkittiin, pystyleikattiin, jyrättiin, täydennyskylvettiin rönsy-
röllillä sekä tehtiin hiekoitus. Väylät sekä lyöntipaikat kalkittiin 
ja pystyleikattiin, lyöntipaikat myös hiekoitettiin. Sadetuslait-
teet otettiin käyttöön 7.4.2020. Onnistunut kasvitautitorjun-
ta mahdollisti omalta osaltaan kentän avaamisen poikkeuksel-
lisen hyvässä kevätkunnossa ennätysaikaisin 16.4.2020. 

Kesäkauden leikkuukorkeudet olivat viheriöiden osalta 2,8 
mm ja lyöntipaikkojen sekä esiviheriöiden osalta 8 mm. Väy-
lien leikkuukorkeus oli 12 mm, esikarheikkojen 25 mm ja 
karheikkojen 60 mm. Kauden aikana viheriöt lannoitettiin 
24 kertaa nestemäisellä lannoitteella ja kertaalleen rakeisel-
la. Lyöntipaikat lannoitettiin kolmesti rakeisella lannoitteella 
sekä lisäksi kahdesti nestemäisellä lannoitteella. Väylät lan-
noitettiin kertaalleen rakeisella lannoitteella ja kaksi kertaa 
nestemäisellä lannoitteella. Kesäkuun ja elokuun välisenä ai-

kana käytettiin Primomaxx-kasvunsäädettä viheriöillä yhteen-
sä kuusi kertaa. Sieni-, home- ja laikkutauteja torjuttiin vihe-
riöillä yhdeksän kertaa ja lyöntipaikoilla sekä väylillä kahdesti. 
Apila-, voikukka- ja piharatamotorjuntoja tehtiin kahdesti 
karheikoilta ja pistekohtaisesti väyliltä sekä lyöntipaikoilta. 
Kauden aikana viheriöt tappi-ilmastettiin kaksi kertaa ja pin-
tailmastettiin kuusi kertaa. Pystyleikkauksia tehtiin viheriöillä 
kuudesti. Viheriöhiekoituksia tehtiin kahden/kolmen viikon 
välein. Lyöntipaikat ja esiviheriöt tappi-ilmastoitiin kahdesti. 
Kauden päätyttyä kaikki kyseiset alueet ja karheikkojen ku-
lutuskohdat holkki-ilmastoitiin, lisäksi viheriöt 1,4,8,10,14,15 
ja 18 sekä molemmat harjoitusviheriöt ilmastoitiin Drill&-
Fill-laitteella. Kauden alusta heinäkuun puoleenväliin asti vi-
heriöt jyrättiin 2-3 kertaa viikossa. Finnish Senior Openissa ja 
Klubimestaruuskilpailussa viheriöt jyrättiin päivittäin, jolloin 
vierintänopeus (stimp) oli n. 3,2 metriä (10,7 jalkaa).  Kauden 
aikana viheriöillä käytettiin kahdesti kostutusainetta.  Kaste-
luvettä käytettiin reilut 25.000 kuutiota.

Toimintakauden aikana ei kentällä tehty merkittäviä peruskor-
jauksia tai muutoksia. Syksyn korjaustyöt olivat pieniä paikal-
lisia salaojien korjauksia ja hiekkakäytävien lisäyksiä. 

Valkoposkihanhia häädettiin ELY-keskukselta saadun poik-
keusluvan antamin valtuuksin sekä koirapartioilla että golf- 
autoilla. Tässä toiminnassa onnistuttiin varsin hyvin ja haitat 
pelaamiselle olivat enää varsin vähäisiä. Poikkeuslupa on voi-
massa vuoden 2021 loppuun.

Kentänhoidon näkökulmasta kausi oli myös varsin poikkeuk-
sellinen. Pelaajamäärien voimakas kasvu, ennätyspitkä pe-
likausi sekä tietysti koronapandemia vaikuttivat kaikki ken-
tänhoidon toimenpiteisiin. Kenttä kesti kuitenkin kasvaneen 
kulutuksen varsin hyvin, varjoisimmatkin viheriöt ja lyöntipai-
kat selviytyivät ilman merkittävää taantumista.

Kaudella 2020 kenttähenkilöstö muodostui kenttämestarista, 
huoltomiehestä, vakituisesta kentänhoitajasta ja kahdeksasta 
kentänhoitajasta sekä siistijästä, jonka palvelut ostettiin ura-
koitsijalta.

KILPAILUTOIMIKUNTA
Rosenberg Peter (puheenjohtaja)
Hartiala Olli
Heikkinen Miika
Huusko Juuso
Palm Kurt

Alkukauden peruuntuneista kilpailuista huolimatta osallistu-
jamäärät pysyivät kokonaisuutena edellisen vuoden tasolla. 
Varsinaiseen kilpailukalenteriin kuuluneissa jäsenille ja/tai 
vieraille avoimissa kilpailuissa sekä cup- ja eri kk-kilpailuissa 

tehtiin kaikkiaan 2725 pelisuoritusta, joista Aura Golfin omat 
jäsenet tekivät 2291 (84 %) ja vierailijat 434 (16 %). 

Poikkeuksellisen kauden kilpailullisiksi kohokohdiksi voi 
nostaa hienossa puitteissa pelatun Gant Amateur Openin, 
naisten hyvähenkisen Mamselli-kilpailun sekä kovatasoiset 
klubimestaruuskilpailut. Kauden mittaan pelattiin myös kil-
pailullisia pari- ja joukkuekilpailuja, jotka nostattavat aina 
hienosti tiimihenkeä. Myös pituuslyöntikilpailu Big Hit Open 
sai jatkoa ja keräsi kentälle upeasti osallistujia taputuksin ja 
huudoin kannustavan yleisön.

Tasoitusten valossa tapahtui ehkä suurimpia muutoksia kaut-
ta aikojen, kun uusi WHS (World Handicap System) järjes-
telmä otettiin käyttöön. Pienten alkukangertelujen jälkeen 
järjestelmä alkoi täyttää varsin menestyksekkäästi sille kaa-
vailtua roolia. Myös päivittyneet puhelinten sovellukset aut-
toivat suuresti järjestelmään adaptoitumista. Toivottavasti 
järjestelmät kehittyvät entisestään ja saadaan vieläkin ajan-
tasaisempaa infoa pelitaidoistamme myös jatkossa.

Klubimestarit
Miehet  Otto Grönroos
Naiset  Elina Saksa
Naiset 60 Päivi Honka
Miehet 50 Mikko Sokka
Miehet 60 Matti Leinonen
Miehet 75 Aarno Eskola
Nelinpeli  Elina Saksa ja Dennis Rike
Reikäpeli  Kalle Leinonen
Vuoden nousija Eino Haaslahti

 

Jäsenistömme HCP-luokittain

Singel-pelaajia (<9,5) 260, joista miehiä 239 ja naisia 21.

Muut kilpailutulokset löytyvät 
nettisivuiltamme ja  
Viheriö-lehden numerosta 2/2020. 

HCP 2020 2019 2018 2017 2016

+4,4–4,4 90 75 66 62 70

4,5–11,4 254 259 250 240 234

11,5–18,4 307 323 298 303 312

18,5–26,4 382 355 356 357 357

26,5–36,0 266 253 241 253 259

Virallinen 

tasoitus
1299 1265 1211 1215 1232

37,0–54,0 228 193 210 224 240

Tasoitus- 

pelaajia
1527 1458 1421 1439 1472
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KUVA Kalle-Petter Wilkman

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

TS-Golfkoulu 
Järjestimme kaksi golfkoulua totuttua 
pienemmillä ryhmillä kesäkuun kah-
della ensimmäisellä viikolla. Molempiin 
kouluihin osallistui 30 lasta ja nuorta. 
Kouluun otettiin sekä Aura Golfin jäse-
niä että ulkopuolisia aloittelevia golf-
fareita. Vastuullisina kouluttajina toimi 
PGA prot Sakari Aho ja Ville Sirkiä sekä 
apukouluttajina eri valmennusryhmis-
sä olevia pelaajia. Osa TS-golfkoululai-
sista jatkoi uudessa TS-ryhmässä har-
joituksia läpi kesän. Ryhmä harjoitteli 
kerran viikossa Ville Sirkiän johdolla.

Leirit 
Leirejä ei järjestetty koronaepidemian 
vuoksi.

Talviharjoittelu 
Ryhmät harjoittelivat Leaf Areenalla, 
josta oli varattu käyttöömme harjoitus-
vuoroja eri tasoryhmillemme. Seuran 
prot vastasivat harjoittelun suunnitte-
lusta ja valmennuksesta. Lisäksi Kilpa 
1 ja Future -ryhmäläiset harjoittelivat 
kausikorteilla Leaf Areenan hallilla yk-
silöllisen suunnitelman mukaan.

Sakari Aho veti viikoittaiset fysiikka- 
treenit Kilpa 2 -ryhmälle Kupittaan ur-
heiluhallilla ja Marko Kinnunen Future 
ja Kilpa 1 ryhmille.

Kesäharjoittelu 
Valio / Edustus / Haastajat (14-20-v.)
Pelaajat harjoittelivat yksilöllisen val-
mennussuunnitelman mukaan. Lisäksi 
pelaajilla oli kuusi yhteistreeniä kesän 
aikana. 

Treenipäivä järjestettiin Kytäjän ken-
tällä, jossa Timo Rauhala ohjasi harjoi-
tukset pelaajille. Pelaajat osallistuivat 

Future Tour / FJT / FT-kilpailuihin. Val-
mennuksesta vastasivat Sakari Aho ja 
Ville Sirkiä.

Kilpa 2 ryhmä (14-18-v.) 
Harjoitteli kesällä kerran viikossa. Osa 
pelaajista osallistui Future Tour ja 
FJT-kilpailuihin. Vetäjänä Sakari Aho.

Harrasteryhmät (8-18-v.) 
Harjoittelivat kesällä kerran viikossa ja 
osallistuivat aktiivisesti OP-pelipäiviin. 
Osa pelaajista osallistui Future Tour 
-kilpailuihin. Ryhmien vetäjinä toimi 
Ville Sirkiä ja Sakari Aho.

Aloittajat -ryhmä (6-7-v.) 
Ryhmä harjoitteli kerran viikossa. Har-
joituksissa käytiin läpi perusliikunta-
taitoja sekä pelin ideaa par 3-kentällä. 
Ryhmä osallistui aktiivisesti OP-peli-
päiviin. Harjoituksien vetäjänä toimi 
Ville Sirkiä ja Sakari Aho.

OP-toiminta
Kauden aikana järjestettiin viisi OP-pe-
lipäivää, joihin harrastetasoisten juni-
oripelaajien oli mahdollista osallistua. 
Jokaisen pelipäivän päätteeksi syötiin 
yhdessä klubilla ja jaettiin palkinnot 
päivän onnistujille. Valmentajat olivat 
mukana päivissä starttereina, opas-
tajina, kannustajina, valvojina ja esi-
merkkeinä. Tapahtumat ovat tärkeässä 
roolissa alkutaipaleella olevien nuorten 
lajin pariin sitouttamisessa.

Olosuhteet
Jatkettiin etuvitosen Par 3 kentän käyt-
töä. Nuorimmat juniorit pelasivat tree-
neissään ja OP-pelipäivissä kenttää. 
Kokemukset olivat positiivisia. Väylät 
eivät tunnu liian pitkiltä ja tuloksiakin 
saatiin.

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

Lisäksi useiden vapaaehtoisten työpa-
nos nuorten kanssa on kiitoksen arvoi-
nen.

Kilpailumenestys 2020
Future Tour (8 pelaajaa / kilpailu)
Elite: Max Aalto 3 osakilpailuvoittoa
Challenge osakilpailuvoitot: Alvar Niin-
koski 2 kpl, Eero Järvelä 1 kpl, Kaarlo 
Katajisto 1 kpl, Nathan Tallinder 1 kpl, 
Viola Venhomaa 1 kpl

FJT (6 pelaajaa / kilpailu )
• Max Aalto FJAR ranking  

pojat 11. sija 
• Matilda Gustafsson FJAR ranking 

tytöt 25. sija 

Finnish Tour (4 pelaajaa / kilpailu)
FAR ranking naiset
• Petra Salko 6.sija
• Daniella Barrett 7.sija (osakilpailu-

voitto Hirsala)
• Elina Saksa 8.sija
FAR ranking miehet 
• Dennis Rike 35.sija

Kansainvälinen kilpagolf oli lähes  
kokonaan peruutettu kaudella 2020 
koronaviruksen johdosta. Elina Saksa ja 
Daniella Barrett kilpailivat kovissa yli-
opistosarjoissa Yhdysvalloissa.

Harjoittelupaikka maajoukkueissa
• Aada Rissanen nuoret
• Matilda Gustafsson haastajaryhmä
• Daniella Barrett yliopistopelaajien 

ohjelma

SM mitalit
• Max Aalto  

pojat 16-v. reikäpeli hopea ja 
lyöntipeli pronssi

• Kaarlo Katajisto  
pojat 14-v. lyöntipeli hopea

Junioreiden joukkue SM T4. sija

Koulutus
Seuramme Prot osallistuivat Suomen 
ammattilaisten liiton PGA:n järjestä-
miin koulutuksiin.

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

Elokuussa järjestettiin klubimatka 
Tawast Golfiin, johon osallistui 26 hen-
kilöä.

Syyskuun puolivälissä Aura Golf isän-
nöi seniorien klubiottelua Harjattula 
Golfia vastaan. Varsinais-Suomen Se-
nioriliigaa ei pelattu koronan vuoksi 
lainkaan.

Kuukausikilpailuja pelattiin yhteen-
sä neljä kappaletta, osallistujamäärät 
kasvoivat edellisestä vuodesta. Keski-
määrin kuukausikilpailuin osallistui 55 
pelaajaa. Viikkokilpailut järjestettiin 
aikaisempien vuosien malliin, osallis-
tujamäärät pysyivät edelleen alhaisina.

KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSTOIMI-
KUNTA
Gustafsson Sauli (puheenjohtaja) 
Mallius Lari
Uronen Kari 

Merkittävimmät korjaus- ja kunnos-
sapitotyöt olivat klubitalon lattioiden 
hiominen ja lakkaus, caddiemasterin 
valaistuksen uusiminen sekä kilpai-
lutoimiston ja pienten rakennelmien 
peltikattojen maalaus. Taukokioskin 
tehtäväksi suunniteltu peruskorjaus 
siirrettiin seuraavalle vuodelle.

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

KAPTEENI
Savolainen Tommi (kapteeni)

Kausi alkoi perinteisesti Kapteenin 
avauslyönnillä 16.4.2020.

Pandemia-rajoitusten johdosta uusille 
jäsenille perinteisesti keväisin pidetty 
tutustumistilaisuus järjestettiin tällä 
kertaa syyskuussa ns. kauden purku-
tilaisuutena yhdessä seuran valmen-
tajien kanssa. Tästä kokemukset olivat 
hyviä ja vastaavaa yhteistyötä tullaan 
varmasti jatkamaan.

Seuraotteluista kohtaamisemme Ros-
lagenia vastaan jouduttiin valitettavasti 
tältä vuodelta peruuttamaan ja klubiot-
telun 50v. juhlallisuudet siirtyivät näin 
kauteen 2021. Helsingin Golfklubi kävi 
vierailulla syyskuussa ja tällä kertaa 
olimme huonoja isäntiä lähettäessäm-
me heidät kotimatkalle 7,5-2,5 tappio 
niskassaan.

Kauden aikana osallistuttiin myös Lou-
nais-Suomen kapteenien kokoukseen 
Salossa.
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KUVA René Garmider

NAISTOIMIKUNTA
Oinonen Jane (puheenjohtaja)
Malmberg Arja
Nuotila Aila
Salko Petra

Naistoimikunta kokoontui neljä kertaa 
kaudella 2020.

Naisten kausi avattiin koulutusillalla, 
joka järjestettiin 13.5.2020. Toimikun-
ta oli kutsunut Suomen Golfliitosta 
Timo Huvisen ja Mika Wickströmin 
kertaamaan golfsääntöjä sekä kerto-
maan uudesta maailmanlaajuisesta 
WHS-tasoitusjärjestelmästä. Covid-19 
pandemiasta johtuen tilaisuus järjes-
tettiin webinaarina ja se oli maksuton 
kaikille Aura Golfin jäsenille.

Aura Golfin pro:iden vetämät opetus- 
illat täyttyivät nopeasti alkukaudes-
ta, joten niiden tarjontaa kasvatettiin 
edelliseen vuoteen nähden. Kauden 
aikana järjestettiin yhteensä 11 pelin 
eri osa-alueisiin keskittyvää teemailtaa 
sekä 3 peliopetusiltaa.
 
Naisten kierrokset päästiin aloitta-
maan kesäkuun alussa ja niitä pelat-
tiin yhteensä 7 kappaletta. Kierroksilla 
tutustuttiin eri pelimuotoihin ja uusiin 
pelikavereihin sekä pidettiin hauskaa 
yhdessä. Kierrosten päätteeksi palkit-
tiin onnistuneita ja onnekkaita naisia. 
Yllätysohjelmana kesäkierrosten yh-
teydessä järjestettiin ”Beat The Cap-
tain”-haaste, kesäpiknik sekä golfarin 
kehonhuoltoharjoitus. Kierroksille osal- 
listui 58 eri naista ja keskimäärin pelaa-
jia per kierros oli 21 naista.

Heinäkuun alussa kävimme kenttä-
vierailulla Master Golfissa, missä Aura 
Golfin naiset toivotettiin lämpimästi 
tervetulleiksi. Ladykapteeni Tuula Su-
tinen pelasi kierroksen kanssamme 
Master-kentällä sekä esitteli seuran 
historiaa sekä naisten toimintaa ilta-
palan yhteydessä. Perinteinen Kol-
moisklubiottelu AG-EGS-TawG pelat-
tiin Aura Golfissa 8 pelaajan joukkuein 

28.7.2020. Tällä kerralla voiton vei Es-
poon Golfseura tiukalla 2 pisteen erol-
la toiseksi sijoittuneeseen Aura Golfiin 
ja 6 pisteen erolla Tawast Golfiin.
 
Kauden aikana järjestettiin myös 
useampi erikoiskilpailu, joiden par-
haat palkittiin naisten päätösillassa 
23.10.2020 Ravintola Gunnarissa 
Seurahuoneella. Aura Golf oli vuonna 
2020 Turun seudun aktiivisin seura 
naisten toiminnassa. Pelkästään Aura 
Golfin naisille suunnattuja tapahtu-
mia järjestettiin 24 kappaletta ja niihin 
osallistujia oli 320, joista 120 eri nais-
ta. Kokonaisuudessaan naisten tapah-
tumien osallistumisia oli noin 430, kun 
mukaan lasketaan osallistujat Vuoden 
Lady-osakilpailuista, joista Mamselli 
puolusti jälleen paikkaansa suosituim-
pana kilpailuna.

MARKKINOINTITOIMIKUNTA
Lehtinen Harri (puheenjohtaja)
Luomala Pia-Lotta
Salonen Anna

Toimikunnan tärkeimmät panostukset 
kaudella 2020 olivat jäsenhankintaan 
liittyvät kampanjat. Kampanjoilla lä-
hestyttiin alueen potentiaalisia juni-
ori-, nuoriso- ja aikuisjäseniä. Pääme-
diana käytettiin tienvarsitauluja Turun 
alueella ja kampanjaa vahvistettiin 
somemarkkinoinnilla. Kampanja onnis-
tui erinomaisesti ja uusia jäseniä liittyi 
seuraan tavoitteiden mukaisesti. 

Markkinointitoimikunta viestitti kau-
den aikana aktiivisesti Aura Golfin 
tapahtumista ja kentän fiiliksistä Face-
bookissa ja Instagramissa.

Kauden päätyttyä markkinointitoimi-
kunta lähestyi kaikkia kaudella 2020 
liittyneitä uusia jäseniä puhelintut-
kimuksella, jossa kysyttiin jäsenien 
mielipiteitä kentästä yleisesti sekä fii-
liksiä siitä, miten uusi jäsen on otettu 
vastaan Aura Golfissa. Palaute oli erin-
omaista. Kenttäämme arvostetaan ja 
jäsenet ovat tunteneet itsensä terve-

tulleiksi uuteen seuraan.
 
Koronapandemia vaikutti myynti- ja 
markkinointituottoihin merkittävästi. 
Suurin osa yritystapahtumista joko siir-
rettiin tai peruutettiin kokonaan. Myös 
muita sopimuksia menetettiin joko 
osittain tai kokonaan. Tästä huolimatta 
myös muutamia uusia yrityskumppa-
neita saatiin mukaan.

Viheriö-lehti ilmestyi toimintavuoden 
aikana kaksi kertaa, joista ensimmäi-
nen numero pelkästään digilehtenä. 
Lehden päätoimittajana toimi toimin-
nanjohtaja Sami Pere ja toimitussih-
teereinä sekä taittajana Mari Sonck. 
Lehteä oli tuottamassa myös Tommi 
Savolainen.

KLUBITOIMIKUNTA 
Lahti Aki (puheenjohtaja)
Jaakola Jaana
Kuikka Kari
Lundén Mika
Penttilä Satu
Pere Heidi

Klubitoimikunnan tapahtumiin korona- 
rajoitukset vaikuttivat merkittävästi, 
koska tapahtumien järjestämistä oli 
rajoitettu. Perinteiset talkoot ja Vappu- 

humpuuki jäivätkin tältä vuodelta jär-
jestämättä.

Midnight Scramble pelattiin 18.6. poik-
keuksellisesti vain seuran jäsenten kes-
ken. Kilpailuun osallistui 112 pelaajaa 
ja se vedettiin läpi kauniissa säässä  
tiskijukan säestyksellä. Suuri Klubi- 
kilpailu järjestettiin 21.8. myös ilman 
vieraspelaaja. Ymmärrettävistä syistä 
kilpailu ei ollut osallistujamäärältään 
ihan aikaisempien vuosien veroinen 
menestys, osallistujia oli kaikkiaan 116.

Kauden päätöskilpailu pelattiin loka-
kuun alussa 144 pelaajan voimin, toki 
erityisjärjestelyin. Kisan jälkeen syö-
tiin ulkona Aura Golfin tarjoamat ruo-
at. Tästä kisasta jäikin paljon hienoja 
muistoja ainakin valokuvien muodossa.  
Kannattaa käydä katsomassa kuvagal-
leria seuramme nettisivuilla.

Kaikista tapahtumista löydät kuva- 
satoa Aura Golfin nettisivuilta  
kuvagalleriasta sekä Instgramista 
ja Facebookista.

Omien tapahtumien lisäksi klubitoimi-
kunta oli mukana järjestämässä Mam-
sellia yhdessä naistoimikunnan kanssa 
sekä Big Hit Openia kilpailutoimikun-

nan kanssa. Kaiken kaikkiaan hieman 
jäi hampaankoloon vuodesta 2020, 
toivottavasti ensi vuonna saadaan jär-
jestettyä enemmän kaikille sopivaa, 
rentoa ja matalan kynnyksen golfia 
kaikille.

KENTÄN KÄYTTÖ
Kauden kokonaiskierrosmäärä oli  
39 525, joka on 13 255 kierrosta 
enemmän kuin vuotta aikaisemmin. 
Omia jäseniä kokonaismäärästä oli  
33 658 ja vieraspelaajia 5 867.
 
Kenttä avattiin kokonaisuudessaan 
16.4.2020 (ed. vuosi 26.4.2019). 
Kenttä suljettiin viimeisten väy-
lien osalta 8.11.2020 (ed. vuosi 
27.10.2019).

Toimintakertomuksessa julkaistavat 
kierrosmäärät ovat vertailukelpoisia 
eri vuosien välillä, mutta eivät kuiten-
kaan välttämättä ole vertailukelpoisia 
eri kenttien välillä. Aura Golfin kentän 
tilastointiin huomioidaan ainoastaan 
tehdyt varaukset sekä kaikki kilpai-
luihin osallistumiset. Caddiemasterin 
aukioloaikojen ulkopuolella, lähinnä 
aikaisin aamulla pelattuja kierroksia 
ei nykyisessä tilastoinnissa huomioi-
da.

Internetvaraus-% oli 93,3 (ed. vuosi 
87,6 %). 

RANGE JA HARJOITUSALUEET
Rangepalloja sekä lyöntimattoja uu-
sittiin tarpeen mukaan.  Rangen käyt-
tö kasvoi merkittävästi ja sen tuotot 
kasvoivat edellisestä vuodesta ja niille 
asetettu tavoite ylitettiin reilusti.   

JÄSENTIEDOT
Aura Golfin jäsenmäärä vuoden lopus-
sa oli 1 527 (ed. vuosi 1 458), joista 
miehiä oli 961, naisia 406, poikia 122 
ja tyttöjä 38. Juniorit olivat vuonna 
2002 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 yrittäjinä 
toimivat Ville Koivisto ja Rasmus Niit-
tyvaara (Keilapojat Oy). 
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Tuloslaskelma

1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019 Budjetti 2020 Budjetti 2021

VARSINAINEN TOIMINTA

  VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTOT

         Kilpailut 39 252,92 34 740,92 36 000,00 35 000,00

         Valmennus ja koulutus 30 441,26 63 296,85 55 000,00 55 000,00

         Mainos- ja sponsori 133 648,53 212 417,84 216 000,00 260 000,00

         Greenfee 175 194,54 122 417.84 130 000,00 150 000,00

         Range 53 741,42 36 001.18 33 000,00 50 000,00

         Golfautovuokrat 17 257,26 13 330.66 15 000,00 17 000,00

         Pelikausimaksut 282 090,92 263 123.20 274 000,00 285 000,00

         Tilavuokrat 34 193,55 27 951.61 34 000,00 34 000,00

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

  VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTOT yhteensä 765 820,21 780 578,08 793 000,00 886 000,00

  VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT

  HENKILÖSTÖKULUT

         Kentänhoito -252 589,68 -272 381,32 -268 000,00 -288 000,00

         Hallinto -156 987,11 -152 078,00 -157 000,00 -160 000,00

  HENKILÖSTÖKULUT yhteensä -409 576,79 -424 459,32 -425 000,00 -448 000,00

  POISTOT -109 986,00 -77 589,00 -77 000,00 -110 000,00

  MUUT VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT

  VUOKRAT

         Maavuokrat -16 881,84 -16 728,04 -16 500,00 -17 000,00

         Kentänhoitokoneet -38 239,51 -35 188,85 -46 000,00 -46 000,00

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

         Toimistokoneet -3 647,13 -4  253,60 -4 500,00 -4 000,00

  VUOKRAT yhteensä -70 768,48 -68 170,49 -79 000,00 -79 000,00

  MUUT KULUT

         Kilpailut -18 596,76 -21 113,72 -15 000,00 -18 500,00

         Valmennus- ja koulutus -57 168,45 -101 811,80 -80 000,00 -90 000,00

         Mainos- ja sponsori -10 304,94 -15 973,42 -14 000,00 -25 000,00

         Greenfee -2 853,16 -2 338,60 -3 000,00 -4 000,00

         Range -10 691,17 -2 372.00 -4 000,00 -4 000,00

         Kentänhoito -190 945,89 -226 448,11 -200 000,00 -221 000,00

         Kiinteistö -124 602,59 -135 422,61 -150 000,00 -150 000,00

         Muut toiminnan kulut -48 183,42 -56 859,54 -50 000,00 -50 000,00

  MUUT KULUT yhteensä -463 346,38 -565 302,81 -517 000,00 -562 500,00

 

       

1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019 Budjetti 2020 Budjetti 2021

  TOIMIKUNNAT

         Naistoimikunta -1 781,63 -1 379,12 -2 000,00 -2 000,00

         Senioritoimikunta -2 460,30 -2 882,72 -4 000,00 -4 000,00

         Klubimestari -4 601,18 -2 373,65 -6 000,00 -6 000,00

         Kapteeni -678,07 -3 020,53 -3 000,00 -3 000,00

  TOIMIKUNNAT yhteensä -9 521,04 -9 656,02 -15 000,00 -15 000,00

  MUUT VARS.TOIMINNAN KULUT yhteensä -543 636,04 -643 129,32 -611 000,00 -656 500,00

  VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT yhteensä -1 063 198,83 -1 145 177,64 -1 113 000,00 -1 214 500,00

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -297 378,62 -364 599,56 -320 000,00 -328 500,00

VARAINHANKINTA

  TUOTOT

         Jäsenmaksut 328 352,40 318 927,91 320 000,00 328 000,00

         Liittymismaksut 65 340,00 84 060,00 50 000,00 50 000,00

         Mainos- ja ilmoitus 1 250,00 1 250,00 2 000,00 2 000,00

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

  TUOTOT yhteensä 396 742,40 406 037,91 373 800,00 381 800,00

  KULUT

         Jäsenkulut -39 038,00 -38 340,00 -40 000,00 -40 000,00

         Tiedotus -2 998,77 -5 384,00 -10 000,00 -10 000,00

  KULUT yhteensä -42 036,77 -43 724,42 -50 000,00 -50 000,00

VARAINHANKINTA yhteensä 354 705,63 362 313,49 323 800,00 331 800,00

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ 57 327,01 -2 286,07 3 800,00 3 300,00

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

  KORKOTUOTOT 4,41 6,12 0,00 0,00

  KORKOKULUT -7 913,06 -9 865,68 -10 000,00 -7 500,00

  MUUT RAHOITUSKULUT -5 220,74 -3 264,27 -4 000,00 -6 000,00

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT yhteensä -13 129,39 -13 123,83 -14 000,00 -13 500,00

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ 44 197,62 -15 409,90 -10 200,00 -10 200,00

YLEISAVUSTUKSET 14 517,71 10 463,06 10 000,00 10 000,00

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 58 715,33 -4 946,84 -200,00 -200,00
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Tase

VASTAAVAA 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019

PYSYVÄT VASTAAVAT

  AINEELLISET HYÖDYKKEET

         Rakennukset ja rakennelmat 1 478 833,44 1 543 061,44

         Koneet ja kalusto 90 431,59 98 841,67

         Muut aineelliset hyödykkeet 369 350,29 383 464,29

         Osakkeet ja osuudet 181,64 181,64

PYSYVÄT VASTAAVAT yhteensä 1 938 796,96 2 025 549,04

VAIHTUVAT VASTAAVAT

  SAAMISET

         Myyntisaamiset 0,00 9 167,47

         Jäsenmaksusaamiset 870,50 21 120,00

         Siirtosaamiset 15 194,04 4 969,06

         Rahat ja pankkisaamiset 7 305,18 8 956,82

VAIHTUVAT VASTAAVAT yhteensä 23 369,72 44 213,35

*TASE VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 962 166,68 2 069 762,39

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

  EDELL.TILIKAUSIEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 1 445 479,81 1 450 426,65

  TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 58 715,33 -4 946,84

OMA PÄÄOMA yhteensä 1 504 195,14 1 445 479,81

VIERAS PÄÄOMA

  PITKÄAIKAINEN

         Lainat rahoituslaitoksilta 145 600,00 145 600,00

  PITKÄAIKAINEN yhteensä 145 600,00 145 600,00

  LYHYTAIKAINEN

         Lainat rahoituslaitoksilta 216 005,94 387 273,10

         Saadut ennakot 18 610,69 17 805,09

         Ostovelat 22 735,37 23 447,60

         Siirtovelat 40 195,00 39 492,97

         Muut lyhytaikaiset velat 14 824,54 10 663,82

  LYHYTAIKAINEN yhteensä 312 371,54 478 682,58

VIERAS PÄÄOMA yhteensä 457 971,54 624 282,58

*TASE VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 962 166,68 2 069 762,39

        

KUVA Kalle-Petter Wilkman

Esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
3. Esityslistan hyväksyminen
4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
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 sääntö-
jen 6. pykälässä mainituin edellytyksin *) 

10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
11. Vahvistetaan kuluvan vuoden liittymis-, jäsen- ja kausi- 

maksujen suuruus, näiden erääntymisajankohta sekä 
viivästysmaksun suuruus

12. Vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja 
siihen perustuva talousarvio

13. Kokouksen päättäminen

*) Erovuoroisten hallituksen jäsenten vastuualueet ovat:
• Valmennus- ja junioritoiminta
• Kentänhoito
• Klubimestari
• Senioritoiminta

Hallituksen esitys vuoden 2021 liittymis-, jäsen- ja kausi-
maksujen suuruudesta:

JÄSENMAKSUT (aktiivi ja passiivi)

• aikuinen 293 €

• nuorisojäsen (1994 - 2002 syntyneet) 147 €

• juniori (2003 ja jälkeen syntyneet) 103 €

PELIKAUSIMAKSUT

• aikuinen 350 €

• nuorisojäsen (1994 - 2002 syntyneet) 170 €

• juniori (2003 ja jälkeen syntyneet) 115 €

LIITTYMISMAKSUT

• aikuinen 990 €

• nuorisojäsen (1994 - 2002 syntyneet) 495 €

• juniori (2003 ja jälkeen syntyneet) 99 €

Kokouskutsu on julkaistu 29.1.2021 Turun Sanomissa ja 
Åbo Underrättelserissä.

Tervetuloa!
Aura Golf ry hallitus

Vuosikokouskutsu

Aura Golf ry:n sääntömääräinen varsinainen kokous pidetään torstaina 18. helmikuuta 2021 klo 18.00 etäkokousjärjestelyin. 
Ennakkoilmoittautuminen vaaditaan, lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet www.auragolf.fi.
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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 

2021
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 
haluamme ylläpitää Suomen parasta 
kenttää. Toimintakaudella lisätään ken-
tänhoidon resursseja ja tällä halutaan 
varmistaa myös kentän viimeistelyn 
korkea laatutaso, joka tulee olla nähtä-
vissä kaikilla kentän osa-alueilla.

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. 
Taloudenhoidossa noudatetaan tark-
kuutta ja huolellisuutta, jotta jäsenistön 

edut sekä pelimahdollisuudet saadaan 
turvattua parhaissa mahdollisissa olo-
suhteissa.

Globaali koronaviruspandemia tulee 
varmasti edelleen vaikuttamaan kau-
den 2021 toimintaan ja suunnitelmiin. 
Aura Golf ja sen organisaatio ovat kui-
tenkin hyvin varautuneita tilanteeseen. 
Keväällä 2019 aloitettua strategiatyötä 
ja tulevien kehityshankkeiden suun-
nittelutyötä niin kentän kuin muiden 
olosuhteiden osalta tullaan jatkamaan 
tulevalla kaudella. Kesäkuussa 2021 
pelattava Ladies European Tour -osakil-
pailu, Gant Ladies Open, tulee olemaan 
organisaation ja hallinnon toiminnan 
keskiössä, ja onnistuneen tapahtuman 
läpivienti tulee olemaan koko Aura  
Golfille hieno näytönpaikka.

KENTTÄTOIMIKUNTA
Tavoitteet
Aura Golfin kentänhoidon tavoitteena 
on ylläpitää sekä kunnoltaan että hoi-
totasoltaan Suomen parasta golfkent-
tää, joka on myös kansainvälisesti kil-
pailukykyinen. Tavoite edellyttää, että 
viheriöiden nurmi on viherpeittävyy-
den osalta sata prosenttinen, tasainen 
ja riittävän nopea. Esiviheriöt, lyönti-
paikat ja väylät ovat hyväkuntoisia ja 
riittävän alhaalle leikattuja. Karheikko-
jen 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. Kenttähenkilös- 
tö tulee muodostumaan kolmesta va-
kituisesta työntekijästä eli kenttämes-
tarista, huoltomiehestä ja kentänhoi-
tajasta. Vakituisen henkilöstön lisäksi 
töissä jatkaa määräaikaisella työsopi-
muksella kentänhoitaja, joka opiskelee 
oppisopimuksella Hämeen Ammat-
ti-instituutissa Lepaalla. Näiden lisäksi 
kentänhoidon sesonkiaikana palkataan 
8 kausityöntekijää ja pihatyöntekijä 
sekä tarpeen mukaan muita työnte-
kijöitä. Tavoitteena on, että vähintään 
puolet kausityöntekijöistä olisi aikai-
semmin kentänhoitajana työskennel-
leitä henkilöitä.

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. Kauden 2021 hankintalis-
talle suositellaan ruiskutusajoneuvoa, 
viheriöjyrää sekä viheriöiden kylvöyk-
siköitä.

Kentän hoito
Kentän koko kauden kestävä huippu-
kunto vaatii säännöllisiä kentänhoito-
toimenpiteitä, joista tärkeimmät ovat 
jyräykset, ilmastukset, hiekoitukset, 
lannoitukset, sadetus ja torjunta-aine- 
ruiskutukset. Tavoitteena on, että ky-
seiset toimenpiteet suoritettaisiin pe-
likauden ulkopuolella tai ajankohtana, 
joka vähiten häiritsee pelaamista. Ul-
kopuolisten tekijöiden vaikutus onnis-
tuneeseen hoitokauteen on merkittä-
vä. Ulkopuolisia tekijöitä ovat ennen 
kaikkea lämpötila, sademäärä, aurin-
gonvalo (puiden karsiminen ja sen lu-
vanvaraisuus) ja talven sää olosuhteet. 

Lämpötila vaikuttaa suoranaisesti nur-
men kasvuun ja sateet kentänhoitoon 
sekä pelaamiseen. Jotta kenttä olisi 
jatkuvasti, myös rajuimpien sateiden 
jälkeen pelikunnossa, tulisi joka syksy 
korjata vanhoja viheriöitä, lyöntipaik-
koja ja salaojituksia.

Erityistoimenpiteet
Kentänhoitokaudella 2021 erityistä 
huomiota kiinnitetään edelleen viheri-
öiden nopeuteen eli stimp-lukemaan. 
Viheriöiden leikkuukorkeus kasvukau-
della tulee olemaan 2,7 mm. Viheriöi-
den hiekoituksia eli dressauksia teh-
dään kahden viikon välein ja jyräyksiä 
riittävän usein, jolloin vierintänopeus 
tulisi olemaan 3,0 m. Kentän väylä- ja 
karheikkoalueiden rikkakasvien torjun-
ta-aineruiskutuksia tullaan tekemään 
aikaisempaa laajemmin. Väylillä tullaan 
käyttämään kostutusaineita ja kasvun-
säädeaineita, jolloin sekä kastelua että 
leikkuukertoja voidaan vähentää.

Kesäkuussa Aura Golfin kentällä pe-
lattava Naisten Euroopan kiertueen 
kilpailu Gant Ladies Open ei vaadi ken-
tänhoidon osalta merkittäviä erityistoi-
menpiteitä. Kiertueen ohjeiden mukai-
sesti tiettyjä lyöntipaikkoja säästellään 
ja ruohorangea ei otetaan käyttöön 
ennen kilpailua.

KILPAILU JA  
TASOITUSTOIMIKUNTA
Kilpailukauden 2021 kohokohtana 
voidaan perustellusti pitää Euroopan 
korkeatasoisimman naisten kiertueen 
osakilpailun, Gant Ladies Openin jär-
jestämistä Ruissalossa 18.-20.6.2021. 
Tänne tullaan tarvitsemaan taas totu-
tusti innokkaita vapaaehtoisia autta-
maan erinäköisissä tehtävissä, mutta 
näihin tullaan palaamaan vielä lähem-
pänä kauden ja itse tapahtuman alkua.

Jäsenille ja muille pelaajille suunnattu 
kilpailutarjonta kaudella 2021 tulee 
seuraamaan edellisvuosien pohjaa ja 
kalenteri tarkentuu kevään aikana. Tu-
lemme luonnollisesti pitämään myös 
tarkasti silmällä vallitsevaa tilannetta. 
Jokainen kilpailutapahtuma tullaan 
arvioimaan ja toteuttamaan sen het-
kisten suositusten ja rajoitusten puit-
teissa. Uudet ideat ja pelimuotojen 
ehdotukset ovat aina tervetulleita, näi-
tä koetetaan toteuttaa mahdollisuuk-
sien mukaan. Kilpailuissa käytettävien 
sääntöjen osalta toimikunta seuraa ti-
lannetta ja informoi kilpailuissa pelaa-
via pelaajia aina tilanteen mukaan.

Tasoitusten osalta suurin muutos ta-
pahtui jo viime vuonna, kun siirryttiin 
WHS järjestelmään. Toimikunta tulee 
jatkamaan järjestelmään adaptoitumi-
sen tarkkailua ja vastaa mielellään sii-
hen liittyviin kysymyksiin.

VALMENNUS- JA  
JUNIORITOIMIKUNTA
TS-Golfkoulu
Järjestetään kesäkuun toisella viikolla. 
Osanottajat valitaan ilmoittautumisjär-
jestyksessä. Oppilaita viikolle mahtuu 
50kpl. Koulun ohjelma noudattaa aikai-
sempaa mallia. Alaikäraja on 9 vuotta.  

Vastuullisina kouluttajina toimivat PGA 
prot Ville Sirkiä ja Sakari Aho. Muut 
ohjaajat ovat kilpa- ja harrasteryhmi-
in kuuluvia pelaajia sekä talvella 2020 
ohjaajakoulutuksen aloittaneita seuran 
jäseniä.  

Leirit 
Ville Sirkiä järjestää lokakuussa kilpailu-
matkan Saksaan ja Hollantiin. Kilpailut 
ovat kovatasoisia WAGR -kisoja. Kilpa-
pelaajille järjestämme leiripäiviä kesän 
aikana 5-6 kpl.
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Yhteistyökumppanit 
Vanhat kumppanuudet pyritään säilyt-
tämään sekä hankitaan aktiivisesti mu-
kaan uusia tukijoita. Kilpailu- ja valmen-
nustoiminnan pitäminen nykytasolla ja 
sen edelleen kehittäminen edellyttää 
myös seuran ulkopuolista tukea. Toimi-
kunta järjestää junioreiden tukitapah-
tuman pelikauden aikana, jolla kerätään 
varoja toiminnan kehittämiselle.

Harjoitusryhmät
Valio / Edustus / Haastajat (13–22-v.)
• Ryhmät harjoittelevat henkilökoh-

taisen valmennussuunnitelman 
mukaisesti yksilövalmennuksessa 
4-10 krt/vko.

• Ryhmille järjestetään yhteistreene-
jä kuusi kappaletta kesän aikana.

• Ryhmien pelaajat pelaavat Future 
Tour/FJT/FT -kilpailuissa.

Kilpa / harrasteryhmä (17–21-v.)
• Ryhmä harjoittelee ympäri vuo-

den ohjatusti 1 krt/vko
• Talvikaudella fysiikkaharjoitukset 

1 krt/vko.
• Ryhmän pelaajat pelaavat Future/

FJT -kilpailuissa.

Talent (9–14-v.)
• Ryhmä harjoittelee ohjatusti kesäl-

lä kolme kertaa viikossa.
• Ryhmän pelaajat pelaavat Future 

Tour -kilpailussa.
• Ryhmä osallistuu OP-pelipäiviin.

Harrasteryhmät 1-3  
( 9–11-v. / 11–14-v. / 14–16-v.)
• Ryhmät harjoittelevat ohjatusti 

1-2 krt/vko.
• Ryhmien pelaajat voivat halutes-

saan osallistua Future Tour -kil-
pailuihin.

• Ryhmät osallistuvat OP-pelipäiviin.

Aloittajat (6–8-v.)
• Ryhmä harjoittelee ohjatusti 1 krt 

/vko.
• Ryhmän pelaajat voivat halutes-

saan osallistua Future Tour -kil-
pailuihin.

• Ryhmä osallistuu OP-pelipäiviin.

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

krt/vko.
• Ryhmän pelaajat voivat halutes-

saan osallistua Future Tour -kilpai-
luihin.

• Ryhmä osallistuu OP-pelipäiviin.

TS-ryhmä (9-15-v.)
• TS-ryhmä muodostuu kesän 2021 

TS-golfkoululaisista.
• Ryhmä harjoittelee ohjatusti 1-2 

krt/vko.
• Ryhmä osallistuu OP-pelipäiviin.

OP-toiminta
Turun Seudun Osuuspankin tuella kehi-
tetään Aura Golfin nuorten harrastetoi-
mintaa tarjoamalla proiden avulla peli- 
harjoituksia varsinaisella kentällä ja par 
3 -kentällä reilun hengen sekä nuorten 
pelaajien golfvalmiuksia kasvattavan 
toiminnan avulla. Pelipäiviä järjeste-
tään viisi kappaletta kauden aikana.

Päihteettömyys
Pelaajat ja valmentajat sitoutuvat ole-
maan käyttämättä päihteitä kaikissa 
harjoitus- ja kilpailutapahtumissa. Päih-
teiksi katsotaan myös kaikki tupakka- 
sekä muut nikotiinituotteet.

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

MARKKINOINTI JA TIEDOTUS
Toimikunnan keskeisiä tavoitteita ovat 
edelleen kumppanusmarkkinoinnin 
sekä jäsenviestinnän kehittäminen ja 
sosiaalisen median hyödyntäminen. 
Toimikunta jatkaa aktiivista tapahtu-
maviestintää Facebookissa sekä Ins-
tagramissa, jotka toimivat keskeisinä 
infokanavina omalle jäsenistölle, mutta 
myös vieraspelaajille. 

Toimintakauden tärkein tapahtuma on 
Naisten Euroopan kiertueen kilpailu 
Gant Ladies Open. Golfliiton kanssa 
yhteistyössä toteutettava tapahtuma 
mahdollistaa erilaisten viihtyvyyspa-
kettien myynnin niin alueellisesti kuin 
valtakunnallisesti.  

Markkinointitoimikunnan tavoitteena 
on myös tehdä uusasiakashankintaa, 

hankkimalla Aura Golfille uusia yh-
teistyökumppaneita henkilökohtaisen 
myyntityön kautta.

Kauden lopussa jatketaan jo muutamia 
vuosia toteutettua uusien jäsenien tyy-
tyväisyystutkimusta puhelimitse. Tämä 
toimintamalli on ollut arvostettu uu-
sien jäsenien keskuudessa.

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.

Toimikunnalle valitaan uusi puheenjoh-
taja, joka tulee toimikuntansa kanssa 
tarkentamaan toimintasuunnitelmaa 
kauden aikana.

KIINTEISTÖJEN HOITO JA  
RAKENTAMINEN
Toimintakaudella 2021 tullaan nor-
maalien kunnossapitotöiden lisäksi 
suorittamaan aikaisempaa enemmän 
korjaus- ja maalaustöitä. Työlistalla on 
1.tiin lähtökatoksen maalaustyö, sau-
narakennuksen parvekkeiden maalaa-
minen sekä lukuisa määrä pienempiä 
kohteita.    

Suurimpana yksittäisenä investointina 
suoritetaan taukokioskin peruskorjaa-
minen, joka toteutetaan yhteishank-
keena seuran yhteistyökumppanin 
kanssa. Tämä projekti siirtyi korona-
epidemia aiheuttaman epävarmuuden 
johdosta vuodella eteenpäin.

KAPTEENI
Keväällä tullaan tarvittaessa järjestä-

mään uusille jäsenille tutustumistilai-
suus Ruissalossa, jossa käydään läpi 
mm. seuran yleisiä asioita ja esitellään 
jäsenistölle käytössä olevia tiloja. 

Aura Golf isännöi kesällä klubiottelua 
Roslagenia vastaan (50v juhlavuosi) ja 
syksymmällä käymme Helsingin Golf- 
klubin vieraana Talissa.

Kapteenien päiville tullaan osallistu-
maan mahdollisuuksien mukaan (Lou-
nais-Suomen/ valtakunnalliset kaptee-
nien päivät). 

Lisäksi kapteeni on mukana kesän 
LET-kisan järjestelytoimikunnassa.

NAISTOIMIKUNTA
Naisten toiminnassa vuonna 2021 tul-
laan keskittymään yhteisöllisyyteen, 
golftaitojen kehittämiseen sekä yhteis-
työn lisäämiseen lähiseurojen naistoi-
mikuntien kanssa. 

Kausi aloitetaan maaliskuussa tai huh-
tikuussa kauden avaustilaisuudella, 
jossa käydään läpi tulevan kauden 
ohjelma sekä järjestetään naisia kiin-
nostavaa oheisohjelmaa. Erityisesti al-
kukaudesta, kuin myös kauden aikana 
kehitämme golftaitoja peli- ja opetu-
silloissa vaihtelevin teemoin. Naisten 
kierroksia pelataan toukokuusta syys-
kuulle ja niillä on tarkoitus tutustua 

erilaisiin pelimuotoihin sekä viettää 
mukavaa aikaa yhdessä. Erikoiskilpai-
lut Naisten Kierrosten Pistekuningatar, 
Birdie-puu, Eclectic ja Vuoden Lady 
järjestetään tänäkin vuonna. Naisten 
sunnuntaille suunnitellaan mahdollista 
erikoisohjelmaa tilanteen mukaan.
  
Perinteistä kolmoisklubiottelua AG-
EGS-TawG matkaamme pelaamaan 
Espoon Golfiin 8 hengen joukkueella. 
Kauden aikana järjestetään myös muita 
pelimatkoja ja/tai kenttätutustumisia.

Kauden päätöstilaisuus pidetään loka-
kuussa, jolloin palkitaan erikoiskilpailu-
jen voittajat, keskustellaan kuluneesta 
kaudesta ja toiveista seuraavan vuo-
den naisten toiminnalle.

Naistoimikunta toimii yhteistyössä klu-
bi- ja kilpailutoimikunnan kanssa sekä 
kapteenin tukena, kuten aikaisemmilla 
kausilla. Kesän ehdoton päätapahtu-
ma tulee olemaan kentällämme 18.-
20.6.2021 järjestettävä Ladies Euro-
pean Tourin osakilpailu Gant Ladies 
Open. Vapaaehtoisia toimitsijoita tarvi-
taan tulospalvelun lisäksi moniin muihin 
tämän huippukilpailun järjestämisen 
kannalta tärkeisiin toimintoihin. 

KLUBITOIMIKUNTA
Toimikunnan tärkein tavoite on edistää 
Aura Golfin koko jäsenistön viihtymistä.

Huhtikuu
Talkoot järjestään huhtikuussa. Talkois-
sa siistitään klubin ympäristö. Sauna ja 
tarjoilua. Kutsu julkaistaan www-si-
vuilla ja Facebookissa.
 
Toukokuu
Vappuhumpuuki pelataan lauantaina 
1.5.2021. Perinteinen vappulounas on 
katettuna klubilla pelin jälkeen. Kutsu 
nettisivuilla ja ilmoitustauluilla. Ei kilpai-
lumaksua. Vappulounas on maksullinen.
 
Kesäkuu
Midnight Scramble torstaina 24.6.2021 
juhannuksen aatonaattona. Jälkipelit 
klubilla juhannussaunan jälkeen. Ei kil-
pailumaksua. Ateria on maksullinen.
 
Elo-lokakuu
Elokuun kilpailu Suuri Klubikilpailu.
Loppusyksystä pelataan kauden pää-
töskilpailu kentällä ja vietetään iltajuh-
la klubilla.
 
Kisatapahtumien järjestämisessä huo-
mioidaan voimassa olevat kokoon-
tumisrajoitukset sekä muut ohjeet ja 
suositukset. 

PRO SHOP JA RAVINTOLA
Pro Shopin toimintaa jatkaa Golfpuoti 
Oy ja golfravintolan yrittäjänä jatkaa 
Keilapojat Oy. 
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Lisätietoa tapahtumista saat 
Aura Golfin nettisivuilta,  
Facebookista, Instagramissa ja 
kentän ilmoitustauluilta.



VÄYLÄ- 
SPONSORIT

JUNIORI 
POOL

Käyttövoimana edistys.

Future is an attitude

Uusi Audi A3 Sportback TFSI e plug-in hybrid 
Electrified Edition Business alk. 39 587 €
 Sähköinen toimintamatka jopa 66 km* ja yhteisteho 204 hv.

Audi A3 Sportback Electrified Edition Business 40 TFSI e 150 kW (204 hv) alk. 39 586,28 €, hinta CO₂-päästöllä 24 g/km (uusi mittaustapa). Vapaa autoetu 760 €, käyttöetu 
595 €. Yhdistetty EU-kulutus 1,0/6,0 l/100 km. *Ajoneuvon kulutus ja toimintamatka on määritelty maailmanlaajuisesti yhtenäistetyn testimenetelmän (WLTP) mukaisesti. 
Ilmoitettu WLTP-kulutus ja -toimintamatka saattavat vaihdella olennaisestikin riippuen mm. kuljettajan ajotavasta, akkukapasiteetista, lataamisen säännöllisyydestä, säh-
kövarusteiden käytöstä, mahdollisen lisälämmittimen käytöstä, ulkolämpötilasta, sääolosuhteista, matkustajien ja kuorman määrästä, valitusta ajoprofiilista tai tieprofiilista. 
Ajoneuvon latausteho ja -aika voivat vaihdella olennaisestikin ilmoitetusta ohjearvosta. Latausteho ja -aika riippuvat esimerkiksi käytetystä latauspisteestä, lämpötilasta, auton 
käytöstä, akuston lämpötilasta ja peräkkäisten latausten tiheydestä. Hinta sisältää toimituskulut 600 €. Kuvan auto erikoisvarustein. Maahantuoja K Auto Oy.

Rieskalähteentie 89, Turku, puh. 010 5333 100
Automyynti 010 5333 214: 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 %. 

Seuraa Aura Golfia  
FACEBOOKISSA ja 
INSTAGRAMISSA
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Turun Toriparkki

KUVA René Garmider
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