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VISIO kertoo millaiseksi haluamme tulla?

Eturivin golfyhteisöksi monipuolisella ja laadukkaalla toiminnalla
MISSIO eli toiminta-ajatus kertoo miksi olemme olemassa?

Luonto, terveys ja ystävät - nautinnollista golfia Aulangon hyvässä hengessä
ARVOT - Arvojamme ovat:
1. Aulangon todellinen henki
o Vaalimme yhteisömme hyvää henkeä, rentoa yhdessäoloa ja huomaavaisen
golfetiketin hienoja perinteitä. Olemme huomaavaisia myös vieraillemme.
Aulangon henki elää ja kehittyy toiminnan muutosten myötä.
2. Yhdessä tekeminen ja onnistuminen, talkoohenki
o Pidämme huolta ja kehitämme yhteisöllisyyttä järjestämällä yhteisiä
tapahtumia.
3. Nautinnollinen pelaaminen
o Tarjoamme monipuolisia vaihtoehtoja pelaamiselle tavoitteena pelaamisen
nautinnollisuus ja hauskuus. Tarjoamme mahdollisuuksia myös kehittää
pelitaitoja ja kehittyä pelaajina.
4. Hyvä, huolellinen hallinto
o Toimintamme on hyvin johdettua, suunnitelmallista ja taloudellisesti vakaata.
Hallinnostamme vastaa ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö.
Käytämme järkeviä toimintamalleja ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti.
STRATEGIAN PAINOPISTEALUEET
1. Talous- ja toimintaolosuhteet
o Toimintamme on taloudellisesti terveellä pohjalla.
o Pidämme huolta osakkaiden ja omistajien intresseistä/eduista tasapuolisesti.
Osakas pelaa kentillämme edullisimmin ja varaa peliajat ensimmäisenä.
o Tavoittelemme pelioikeuksien kysynnän kasvua hankkimalla aktiivisesti uusia
jäseniä ja pelioikeuksien käyttäjiä.

o Tavoitteenamme on kasvattaa vastikkeen ja vuokrapelioikeuden hintaeroa
vallitseva markkinatilanne huomioon ottaen.
o Green fee-, yritys- ja kilpailumyynti ovat tärkeä osa tulorahoitustamme.
o Pidämme kentät hyvässä kunnossa, teemme jatkuvasti parannuksia ja pidämme
muutoinkin omaisuudestamme hyvää huolta.
2. Mukava tunnelma golfyhteisössä
o Palvelumme on ystävällistä ja osaavaa, tavoitteena hyvä golfkokemus
o Otamme vastaan jäsenet ja vieraat ystävällisesti
o Aktiivitoimijamme ovat hyvän tunnelman luomisessa avainasemassa
o Slogan: ”Aurinko paistaa Aulangolla aina”
3. Nuoriso- ja kilpagolf
o Tavoitteenamme on kasvattaa juniori- ja nuorisoharrastajien määrää.
o Järjestämme säännöllisesti valtakunnallisia, eri ikäluokkien arvokilpailuja
o Hankimme lajiin tutustujia myös muiden lajien harrastajista
o Varmistamme nuorisotoimintamme jatkuvuuden ja huomioimme golffarin
elinkaaren
4. Seuratoiminnan vahvistaminen
o Kehitämme jäsenille suunnattua klubitoimintaa
o Viestimme monikanavaisesti ja tarvittaessa kohdennetusti, käytämme
viestinnässä uusia ja nopeita välineitä (sosiaalinen media).

”Aulangolla paistaa aurinko aina”

