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AULANGON GOLFKLUBI RY 

 
TOIMINTASUUNNITELMA 2019 
  
Talous ja hallinto 
 
Aulangon Golfklubin perustamisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 60 vuotta. Merkkipäivää vietetään 
kesällä jäsenjuhlan merkeissä.  
 
Vuoden 2019 talousarviossa tavoitellaan 0-tulosta. AGK omistaa 60 Aulanko Golf Oy:n osaketta, joiden 
pelioikeudet tullaan vuokraamaan jäsenille. Osa AGK:n omistamien pelioikeuden osakkeista tullaan 
varaamaa AGK:n nuorten poolin käyttöön.  
 
AGK:n toimikunnat ovat nais-, mies-, seniori-, juniori-, klubi- ja kilpailu/tasoitustoimikunta. Toimikuntien 
puheenjohtajat ovat yhdistyksen hallituksen jäseniä. Hallitukseen kuuluvat myös puheenjohtaja ja kapteeni. 
Toimikunnat toimivat oman talousarvionsa puitteissa. Yhdistyksen käytännön asioita hoitaa Aulanko Golf 
oy:n toimisto.  
 
Aulangon golfyhteisöllä on vuoteen 2020 saakka voimassa oleva strategia.  
 
Kilpailu- ja tasoitustoimikunta 
 
Kaudella 2019 avoimien ja sisäisten kilpailujen määrä tullaan pitämään edellisen vuoden tasolla.  AGK:n 
mestaruuskilpailut pelataan 17.- 18. elokuuta. Osa kilpailun seniorisarjoista pelataan Hugolla.  
Kansallisen Mid Tourin finaalikilpailu järjestetään Everstillä syyskuussa.  
 
Kauden 2019 jäsentapahtumia 60-vuotispäivien lisäksi ovat golfkauden avaus vappuna, juhannuskilpailu, 
Aulangon venetsialaiset sekä kesäkauden päätös Aulangon Malja.  AGK:n hyväntekeväisyystapahtuma 
Koivikko Scramble järjestetään Hugolla. Perjantai-ilta scramblet jatkuvat Everstillä. 

Vuonna 2020 tasoitusjärjestelmä muuttuu. Jatkossa tasoitus muodostuu 20 viimeisen tasoituskortin 
perusteella siten, että kahdeksan parasta tulosta huomioidaan. Tasoitus on siis kahdeksan parhaan tuloksen 
keskiarvo. Aikaa 20 kortin jättämiselle on 24 kuukautta.  

AGK kannustaa jäseniä aktiivisen tasoituskierrosten pelaamiseen. Kaudella 2019 tullaan järjestämään 
molemmilla kentillä viikkokilpailuja, joihin osallistujat voivat valita lähtöajan ja peliseuran vapaasti.  

Naistoimikunta  

Naistoiminnan tehtävänä on tarjota naisille monipuolisia tapahtumia golfin parissa, koulutuksista 
ystävyyspeleihin ja kilpailuista seuratoimintaan. Tavoitteena on saada uusia sekä aktivoida jo olemassa 
olevia naisjäseniä toimintaan mukaan. 
 
Kauden aikana järjestetään kilpailullista toimintaa (mm. Letkeät Leidit), ystävyysotteluita ja yhteisiä 
pelitapahtumia. Pron kanssa sovitaan mahdollisesti myös erilaisten opetustapahtumien järjestämisestä. 
Kevätkokouksessa esitellään toimintasuunnitelma osallistujille, ja syyskokouksessa käydään läpi kauden 
tapahtumia. 
 
Avoimia naisten kilpailuja järjestetään kaksi: kaksipäiväinen Hämeenlinna Lady Open (Tawast ja Eversti) 
sekä Aulangon Helmi.  
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Senioritoimikunta 
 
Senioritoimintamme perustaksi olemme valinneet AGK:n seurastrategian sekä Golfliiton Golf55+ terveys- ja 
liikuntaohjelman, joiden tavoitteiden mukaisesti kannustamme seniori-iän saavuttaneita henkilöitä tämän 
hauskan ja terveellisen lajin pariin. Seniori-ikäisiä harrastajia on seurassamme noin 1000 joista reilut 20% 
osallistuu erilaisiin kilpailuihin ja yhteisiin tapahtumiin. Suurin osa kuitenkin pelaa omatoimisesti kuntoansa 
ylläpitäen sekä nauttien hyvästä peliseurasta ja raikkaasta luonnosta.  
 
Toimikunta järjestää totuttuun tapaan yhteisiä pelimatkoja ja muita tapahtumia vastaten myös osaltaan 
senioreiden kilpailutoiminnasta Everstillä sekä Hugolla.  
 
Golfin sääntöihin on tehty merkittäviä muutoksia vuoden 2019 alusta, jonka vuoksi toimikunta järjestää 
sääntöinformaatiota alkukauden tapahtumien yhteydessä. Uusitut säännöt yksinkertaistavat ja helpottavat 
pelaamista, siksipä senioreita innostetaan omatoimiseen sääntöopiskeluun! 
  
Senioritoimikunta kokoontuu pelikauden aikana huhtikuusta alkaen kuukauden ensimmäisenä 
maanantaina Hugolla. Senioritiedotteet löytyvät AGK-senioreiden nettisivuilta sekä Hugolla 
seniorikansiossa ja ilmoitustaululla. Valokuvia ja juttuja senioritapahtumista julkaistaan nettisivuilla.  
 
Vaikka pääpaino toiminnassamme on vahvasti kuntoliikunnalla, niin kilpailutoiminta kaudella 2019 jatkuu 
edellisten vuosien tapaan runsaana. Osallistumme golftoimintaan monialaisesti, paikallisesti, alueellisesti ja 
valtakunnallisesti. 
 
 
Miestoimikunta 
 
Kaudella 2019 miehille järjestetään ohjattua harjoittelua pro Tapio Sillanpään opastuksella. 
 
Man Power Tour -sarja järjestetään kuuden osakilpailun sarjana, joista yksi osakilpailu pelataan 
vieraskentällä. Suunnitteilla on myös viikkokilpailuja perjantai-iltoihin. Tavoitteena on saada lisää uusia 
osallistujia toimintaan mukaan. 
 
 
Junioritoimikunta 
 
Kauden 2019 tavoitteena on saada uusia junioreita lajin piiriin ja perehdyttää heidät green card-tasolle. 
Tämä toteutetaan järjestämällä junioreiden starttikurssit sekä koko kesän kestävä Golfkoulu 7 – 14-
vuotiaille. 
 
Kesäharjoittelu toteutetaan ryhmissä, jotka on muodostettu tasojen mukaisesti. Talvikauden harjoittelu 
toteutetaan yhteistyössä Tawast Golfin kanssa. Molempien seurojen junioreista on muodostettu 
edellisvuoden tapaan viisi säännöllisesti harjoittelevaa ryhmää. 
 
Kilpailullisesti tavoitteena on saada aulankolaisia junioreita sijoittumaan kärkikymmenikköön liiton eri 
sarjoissa. Yksi Junior Challenge Tourin osakilpailu järjestetään heinäkuussa Everstillä.  
 
Junioritoimikunta järjestää 24h golfia junnuille -tapahtuman myös kaudella 2019. 
 
AGK ylläpitää saamaansa Suomen Golfliiton laatumerkkiä ja kehittää junioritoimintaansa tavoitteenaan 
saada Sinettiseurastatus lähivuosina. Seura lähettää osallistujia Suomen Golfliiton ohjaajakoulutukseen. 
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Kapteeni ja edustuspelaajat 

Golfin uudet säännöt astuivat voimaan 1.1.2019. Uudistuksen jälkeen sääntöjen määrä väheni – nyt niitä on 
24 entisen 34 sijaan. Uudistuksen tavoitteena on ollut tuoda golfin säännöt nykyaikaan, tehdä niistä 
reilumpia sekä helpottaa pelaamista. Varsinaisen sääntökirjan rinnalle tulee uusi Player’s Edition-opas, joka 
on yksinkertaistettu versio normaalin pelikäyttöön.  

Kapteeni tulee järjestämään sääntöopetusta kapteenin kierroksilla, joita järjestetään uusien jäsenten iltojen 
yhteydessä.  
 
Perinteiset klubiottelut pelataan Tawast Golfia ja Lahden Golfia vastaan.  
 
Kapteeni valitsee yli 21-vuotiaat edustuspelaajat ennen kilpailukauden alkua edellisen kauden näyttöjen 
perusteella. Edustuspelaajilta odotetaan hyvää menestystä golfliiton eri ikäluokkien kilpailusarjoissa. 
Edustuspelaajat tulevat osallistumaan klubin juniori- ja kilpailutoimikunnan tehtäviin.  
 
 
Valmennus 
 
AGK:n valmennustoiminnasta vastaa head pro Tapio Sillanpää. Sillanpään apuna opetustoiminnassa toimii 
PGA pro Juha Hakulinen.  
 
Golfin aloituskursseja järjestetään ja markkinoidaan aktiivisesti. Jäsenille tarjotaan yksityisopetuksen lisäksi 
jatkokursseja ja toimikunnille suunnattua opetustoimintaa.  
 
Edustus- ja junioripelaajien ympärivuotinen valmennustoiminta tähtää pelaajien pelitaidon parantamiseen 
ja sitä kautta menestykseen kilpakentillä.  
 
Talvikauden valmennus järjestetään AGK:n ja Tawast Golfin yhteisessä Pullerihallin talviharjoittelutilassa. 
 
 
Klubitoimikunta ja tiedottaminen 
 
Klubitoimikunta vastaa kauden jäsentapahtumista sekä ideoi muiden toimikuntien kanssa käytäntöjä, jolla 
jäsenten pelaamista saadaan aktivoitua. Kauden merkittävin tapahtuma tulee olemaan AGK:n 60-
vuotistapahtuma.  
 
Kaudella 2019 jatketaan aktiivista tiedottamista kotisivuilla ja sähköpostiuutiskirjeillä. Ajankohtainen 
tiedottaminen suoritetaan edelleen myös valituissa sosiaalisen median kanavissa.  
 
Jäsenlehti Aulankolainen ilmestyy viime vuosien tapaan alku- ja loppukaudesta. Toimikunnat ilmoittavat 
tapahtumistaan sähköisten kanavien lisäksi molempien kenttien ilmoitustauluilla. 
 


