TOIMINTAKERTOMUS 2017
Aurinko Golfin Ysi+ kenttä avattiin 4.4.2017 ja pääkenttä 29.4.2017. Kauden aikana pelattiin
pääkentällä 29 136 kierrosta, joista seuran omien jäsenten kierroksia oli 24 503 ja vierailijoiden
4 633. Yhdeksän reiän kentällä merkittiin 13 723 pelikertaa, omien 8 954 ja vieraiden 4 769.
Jäsenmäärä oli vuoden lopussa 2 482. Jäsenistä 578 asuu Naantalissa ja 1786 Turussa tai
lähikunnissa.
Kesällä järjestettiin avoimia tutustumisopetuksia, joissa kiinnostuneet pääsivät tutustumaan lajiin.
Pron järjestämille alkeiskursseille osallistui noin 160 harrastajaa.
Seura piti kaksi varsinaista kokousta 8.5.2017 ja 4.12.2017. Seuran johtokuntaan kuuluivat Juhani
Elo (puheenjohtaja), Outi Ala-Juusela-Haavisto (junioritoimikunta), Kirsi Virtavuo (naistoimikunta),
Jari Virtanen (klubitoimikunta), Tiia Sucksdorff (tiedotustoimikunta), Heidi Urjanheimo (kehitys- ja
aktivointitoimikunta), Jukka Luotonen (kapteeni), Jouko Paavola (senioritoimikunta) ja Harri Waltari
(kilpailutoimikunta). Johtokunta kokoontui seitsemän kertaa. Seuran kapteenien tehtäviä hoitivat
Jukka Luotonen ja Kirsi Virtavuo. Toiminnanjohtajana toimi Antti Ahti. Seuravalmentajana toimi
Matti Salmi. Matti jäi opintovapaalle elokuun alussa.

Toiminnat toimikunnittain
Junioritoimikunta
Nuorisotoiminnan osuus seuran toiminnassa oli kuluneella kaudella merkittävä. Talviharjoitukset
järjestettiin 3 kertaa viikossa Leaf Areenalla. Kuntoharjoitteluvuoro järjestettiin Suopellon ja
Lietsalan kouluilla. Harjoittelussa panostettiin edelleen lajikohtaiseen perusharjoitteluun liittyviin
asioihin. Kesällä junioreille pidettiin harjoituksia 2-4 kertaa viikossa, ryhmästä riippuen. Järjestettiin
lähitapahtumia lähialueen koulujen kentillä sekä oltiin mukana yhteistapahtumissa muiden lajien
kanssa esittelemässä lajia. Järjestettiin viisi seuran sisäistä kilpailua ja kaksi PerheGolf –
tapahtumaa. Järjestettiin Golfliiton alaisista kiertueista FJT International kilpailu sekä Futuretour
kilpailu. Osa junioreista osallistui aktiivisesti Golfliiton järjestämiin juniorikilpailuihin. Seuran
junioripelaajista kolme oli golfliiton talenttiryhmissä. Naantalin kouluissa järjestettiin lajitutustumisia
liikuntatunneilla. Kesäkuun alussa järjestettiin kaksi Mehukatti –golfleiriä 6-13 vuotiaille, joihin
osallistui noin 60 junioria. Seuran junioripelaaja Eemil Alajärvi voitti SM- kultaa reikäpelin 18v
sarjassa. Toimikunta toteutti varainhankintana 24h junioreille -tapahtuman.
Kilpailu- ja tasoitustoimikunta
Kilpailutoiminnassa pyrittiin pitämään kilpailujen määrä edellisvuoden tasolla ja keskittymään
edelleen kilpailujen laadun parantamiseen. Avoimia kilpailuja järjestettiin 17 kpl. Seuran sisäisiä
kilpailuja olivat mestaruuskilpailut lyöntipeli- ja reikäpelisarjoissa sekä viikkokilpailusarjat.
Kilpailukierroksia pelattiin yhteensä lähes 1534 kpl ja lisäksi viikko- ja reikäpelisarjojen kierrokset.
Kilpailut olivat lähes täynnä. Seuran mestaruuskilpailut pelattiin kolmipäiväisenä tasoituksettomana
kilpailuna. Kilpailujen toimitsijatehtäviin saatiin aiempien vuosien tapaan hyvin jäseniä
osallistumaan. Vuoden Klubipelaaja ranking –kilpailun lisäksi järjestettiin ensimmäistä kertaa
vuoden scratch -pelaaja ranking.
Naistoimikunta
Naistoimikunta järjesti aktiivisesti toimintaa muun muassa Naisten illan, Naisten sunnuntain,
pelimatkan Saloon, Mimmit liikkeelle –kuukausikilpailun. Naisille järjestettiin avoin kilpailu, Birgitta
Ladies Open. Lisäksi järjestettiin perinteiset Birdiepuu –kilpailu sekä Eclectic –kilpailu. Lisäksi
naisille järjestettiin teemaopetuksia ja ryhmäkursseja. Naiset valitsivat kauden Herrasmiesgolfarin.

Senioritoimikunta
Senioritoiminta keskittyi aikuisten terveysliikunnan edistämiseen seurassa. Kesän aikana
järjestettiin senioreille oma harjoitusryhmä. Senioreiden kuukausikilpailuissa pelattiin 316
kilpailukierrosta. Seura osallistui alueelliseen Senioriliigaan. Seuravierailu järjestettiin Maskuun.
Senioreiden omat nettisivut olivat käytössä. Golfliiton alaisista kiertueista järjestettiin Aluetour ja
M60 Tour kilpailut. Seniorit osallistuivat Golfliiton alaisiin kilpailuihin. Senioreille järjestettiin myös
Eclectic –kilpailu. Talvikaudella senioreille järjestettiin oma opetusryhmä sekä kuntoharjoitukset.
Klubitoimikunta/seuratoiminta
Pelikausi aloitettiin kenttätalkoilla ja talkookilpailulla. Kevään pelimatka järjestettiin Espanjan
Saloussa. Toimikunta järjesti juhannuskilpailun, juhannusscramblen sekä kauden päättäjäiset.
kauden päättäjäiset pidettiin Kuparivuoren urheilutalolla. Kesällä järjestettiin klubimatka
Tampereelle. Talvikauden harjoitukset pidettiin Leaf Areenalla. Harjoituskertoja oli kahdeksan
viikossa. Talviharjoituksiin osallistui noin 90 eri pelaajaa. Kesäkaudella seuran aikuisjäsenille
järjestettiin ryhmäopetuksia erilaisina kursseina. Kursseille osallistui noin 230 osallistujaa.
Kevättalvella järjestettiin kuntoiluvuoro Caribiassa.
Aktivointi- ja kehitystoimikunta
Aktivointi- ja kehitystoimikunnan toisena toimintakautena toiminta lähti laajenemaan hyvin.
Toimikunta keskittyi vähän pelaavien jäsenten aktivoimiseen. Kesällä järjestettiin erilaisia opetusja pelitapahtumia sekä sääntöiltoja. Kohderyhmä tapahtumille oli jäsenet, joiden tasoitus on yli 30.
Kohderyhmää tiedotettiin facebook ryhmän kautta, johon liittyi yli 100 jäsentä.
Tiedotustoimikunta
Tiedotustoimikunta kehitti seuran tiedottamista. Jäsenlehden tuottamista jatkettiin ja vuoden aikana
julkaistiin kaksi lehteä. Sähköpostiuutiskirjeitä lähetettiin kuukausittain jäsenistölle. Sosiaalisen
median kanavien hyödyntämistä tehostettiin.
Johtokunta

