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AULANGON GOLFKLUBI RY 

 
TOIMINTASUUNNITELMA 2020 
  
Talous ja hallinto 
 
Vuoden 2020 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. Strategiaa seuraavalle 
viisivuotiskaudelle ryhdytään valmistelemaan vuoden 2020 aikana.  
 
AGK on valittu mukaan yhdessä Tawast Golfin kanssa Golfliiton tehokehittämisprojektiin.  Projektin 
tarkoituksena on saada lajin aloittaminen ja lajin parissa pysyminen yhteisön rakenteisiin ja osaksi 
perustoimintaa. 
 
Kilpailu- ja tasoitustoimikunta 
 
Kaudella 2020 avoimien ja sisäisten kilpailujen määrä tullaan pitämään edellisen vuoden tasolla.  AGK:n 
mestaruuskilpailut pelataan 15.-16. elokuuta. Miesseniorien M60 lyöntipelin SM-kilpailut pelataan Everstillä 
heinäkuussa. Viime kauden tapaan molemmilla kentillä tullaan järjestämään viikkokilpailusarja. Tänä 
vuonna viikkokilpailusarjan teemana on Hugo 80 vuotta! 
 
Kauden 2020 jäsentapahtumia ovat golfkauden avaus vappuna, juhannuskilpailu, Aulangon venetsialaiset 
sekä kesäkauden päätös Aulangon Malja.  AGK:n hyväntekeväisyystapahtuma Koivikko Scramble 
järjestetään Hugolla elokuun lopulla. Perjantai-ilta scramblet jatkuvat Everstillä. 

Vuonna 2020 tasoitusjärjestelmä muuttuu. Maailmanlaajuinen tasoitusjärjestelmä WHS otetaan Suomessa 
käyttöön 19.2. WHS on keskiarvojärjestelmä. WHS- tasoitus on kahdeksan parhaan tuloksen keskiarvo 
20:stä viimeisestä rekisteröidystä tasoituskierroksesta.  

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 strategian sekä Golfliiton Golf55+ terveys- ja 
liikuntaohjelman, joiden tavoitteiden mukaisesti kannustamme seniori-iän saavuttaneita henkilöitä tämän 
hauskan ja terveellisen lajin pariin.  
 
Golfsenioriksi lukeutuu pelaaja siitä vuodesta alkaen kun 50 ikävuotta täyttyy. 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 säännöt uudistuivat v.2019. Toimikunta kannustaa senioreita omatoimiseen sääntöopiskeluun, jotta 
uudet säännöt palautuvat mieleen talvitauon jälkeen. Joidenkin tapahtumien yhteydessä senioreille tullaan 
järjestämään tietoiskuja uusituista säännöistä. 
  
Senioritoimikunta kokoontuu joka kuukauden ensimmäisenä maanantaina. Toimikunta järjestää vuosittain 
kevät- ja syyskokouksen. 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 2020 jatkuu 
edellisten vuosien tapaan runsaana. Osallistumme golftoimintaan monialaisesti, paikallisesti, alueellisesti ja 
valtakunnallisesti. 
 
Miestoimikunta 
 
Man Power Tour -sarja järjestetään kuuden osakilpailun sarjana, joista yksi osakilpailu pelataan 
vieraskentällä. Suunnitteilla on myös viikkokilpailuja sekä ulkomaille suuntautuva pelimatka.  
 
Kaudella 2020 miehille järjestetään ohjattua talviharjoittelua pro Tapio Sillanpään opastuksella. 
 
Tavoitteena on saada lisää uusia osallistujia toimintaan mukaan. 
 
Junioritoimikunta 
 
Kauden 2020 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. 
 
Harjoittelussa jatketaan hyväksi havaittua yhteistyötä Tawast Golfin kanssa pitämällä talvikaudella yhteisiä 
harjoituksia ja kesäkaudella minileirejä. Harjoittelun painopiste on lajitaitojen oppimisessa jo alkeistasolta 
alkaen. Mitä kokeneempi juniori on, sitä enemmän painopiste siirtyy pelin ja kilpailutilanteen hallintaan. 
 
Kilpailullisesti tavoitteena on saada aulankolaisia junioreita sijoittumaan kärkikymmenikköön liiton eri 
sarjoissa. Yksi Future liigan osakilpailu järjestetään heinäkuussa Everstillä.  
 
Junioritoimikunta hakee aktiivisesti uusia ohjaajia junioreiden vanhemmista tai vanhemmista junioreista. 
Seura lähettää osallistujia Golfliiton ohjaajakoulutukseen. 
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Kouluyhteistyötä jatketaan ja laajennetaan koskemaan erityisesti lähellä olevia kouluja. 
 
AGK:n junioritoiminta ylläpitää v.2018 saamaansa Golfliiton laatumerkkiä ja aloitti syksyllä 2019 
Tähtiseuraprojektin, joka auditoidaan vuonna 2020.  
 
Kapteeni ja edustuspelaajat 
 
Kapteeni tulee järjestämään sääntöopetusta kapteenin kierroksilla, joita järjestetään uusien jäsenten iltojen 
yhteydessä. Golfliiton tuomarivastaava Arto Teittinen tulee pitämään sääntökoulutuksen Aulangolla 
huhtikuussa.  
 
Perinteiset klubiottelut pelataan Tawast Golfia ja Lahden Golfia vastaan.  
 
Kapteeni valitsee yhdessä pelaajien vastuuhenkilön kanssa 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 osallistumista seuratoimintaan saadaan aktivoitua.  
 
Kaudella 2020 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. 
 


