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Aulangon Golfklubi ry 

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2020 – 31.12.2020  
 
Kevätalvella 2020 alkanut koronapandemia aiheutti suomalaisille golfkentille melkoisen golfbuumin. Kun 
ihmiset joutuivat luopumaan sisäharrastuksistaan, suuntasi monet heistä golfkentille. Golfkauden aikana 
kenttien käyttöasteet nousivat uusiin ennätyslukemiin.  
 
Suomen Golfliiton jäsenseurojen jäsenmäärä kasvoi merkittävästi vuonna 2020. Golfliiton 128 jäsenseuran 
kokonaisjäsenmäärä oli elokuun lopussa tehdyn vuositarkastuksen mukaan 148 190, joka on lähes 6 % 
enemmän kuin edellisenä vuonna. Golffareita on Suomessa nyt ennätysmäärä. Naispuolisten osuus 
jäsenmäärästä, tytöt mukaan lukien, on n.28 % ja junioreiden vastaavasti n.11 %.  
 
Aulangon Golfklubin jäsenmäärä nousi lähes sadalla jäsenellä ja on nyt yhteensä 1768 (+5,6%).  
Naispuolisten osuus klubin jäsenistä on 32,6 % ja junioreiden vastaavasti 10,7 %.  
 
Aulangon Golfklubi ry:n jäsentilasto:  

2020 2019 2018 2017 2016  
Naissenioreita  (yli 49 v.)  381 369 360 353 344   
Naisia   (22 v. – 49 v.)   147 128 138 174 173   
Tyttöjä (alle 22 v.)   49 39 43 46 52  
Naispuoliset yhteensä   577 536 541 573 569    
      
Miessenioreita (yli 49 v.)   643 625 599 606 460     
Miehiä   (22 v. - 49v.)    407 387 379 391 541  
Poikia   (alle 22 v.)   141 127 147 152 153  
Miespuoliset yhteensä   1191 1139 1125 1149 1154  
Jäseniä yhteensä   1768 1675 1666 1722 1723    
Jäsentilastossa v. 2016 miesseniorien ikäraja oli 55 vuotta. 
     
TALOUS JA HALLINTO 
 
Aulangon Golfklubi ry:n hallitus ja toimihenkilöt: 
Miika Huhtinen  puheenjohtaja     
Kirsi-Marja Kauppinen sihteeri   
Jari Aarnio   kapteeni ja edustuspelaajat    
Pekka Jaara  junioritoimikunta     
Saara Elväs  naistoimikunta     
Maire Rissanen  senioritoimikunta     
Jussi Aaltonen  miestoimikunta    
Pekka Heinonen kilpailutoimikunta 
Juuso Lindfors  edustuspelaajat  
 
Aulangon Golfklubi ry:n toiminnanjohtaja on Kari Kuivasaari ja taloushallintoa hoitaa Mervi Tabermann. 
Tilintarkastajina toimivat Jari Määttänen, KHT ja Pekka Siltala, HT-tilintarkastaja.  
 
AGK:lla on omistuksessaan 60 Aulanko Golf Oy:n Golf-osaketta, joiden pelioikeudet vuokrattiin jäsenille. 
Yhdistyksen tilivuoden 2020 tulos on 8388 euroa voitollinen. 
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KILPAILU- JA TASOITUSTOIMIKUNTA 
 
Kilpailutoimikunta: Pekka Heinonen (pj), Kari Kuivasaari. Lisäksi toiminnassa on mukana useita jäseniä 
kilpailujen järjestelytehtävissä. 
 
Koronarajoitusten vuoksi kilpailutoiminta päästiin aloittamaan vasta kesäkuussa. Rajoitukset aiheuttivat 
muutoksia myös kilpailunjärjestelyihin. Merkittävin muutos oli väyläkohtaisten tulosten kirjaaminen mobiili-
tuloskorttiin.  
 
AGK järjesti kauden 2020 aikana yhteensä 50 kilpailua (v. 2019: 60), joihin osallistui 2972 kilpailijaa (3273). 
Avoimien kilpailujen osuus oli 17 kilpailua ja niihin osallistui 1392 kilpailijaa (1954).  AGK:n sisäisten 
kilpailujen osuus oli 33 kilpailua ja niihin osallistui 1580 kilpailijaa (1319). Klubin mestaruuskilpailuihin 
osallistui ennätyksellisesti 211 jäsentä (169).  
 
Aulangon Golfklubin mestarit 2020 
Miehet A- sarja (tas. ≤ 7) Tuukka Hieto 
Naiset    Minna Vuorenpää 
Naiset 50 -v   Elina Torkko-Hieto 
Naiset 60 -v   Erja Helen-Salonen                                                                                                          
Naiset 70 -v    Rakel Marin 
Miehet B- sarja (tas. > 7) Sakari Keskitalo 
Miehet 50 -v   Matti Mäkivirta 
Miehet 60 -v   Matti Torkkeli 
Miehet 70 -v   Tapio Keranto 
Miehet 75 -v   Juhani Nieminen 
Miehet 80 -v   Paavo Härö  
Tytöt    Aino Riihimäki 
Pojat    Felix Kananen 
 
Muut palkitut 2020 
Reikäpelimestaruus (hcp) Jussi Aaltonen 
Vuoden pelaaja   Matti Mäkivirta 
Vuoden juniori   Eetu Sipponen 
Vuoden herrasmiespelaaja  Kai Kauppinen 
 
Jäsenistön tasoitustilasto                                             

2020   2019   
Tasoitusryhmä  Jäsentä  %         Jäsentä  %                               
1. alle 4,5  52 2,9  30          1.8              
2. 4,5 – 11,4  157 8,8  169        10.1            
3. 11,5 – 18,4  304 17,2  300         17.9          
4. 18,5 – 26,4  450 25,5  421         25.1           
5. 26,5 – 36,0  394 22,3  403         24.1            
6. 36,1 – 54,0  411 23,2  352         21.0          
 
Green Cardin Aulangolla suoritti 84 uutta golfin harrastajaa (v.2019: 120).   
 
Maailmanlaajuinen tasoitusjärjestelmä WHS otettiin Suomessa käyttöön v.2020. Suurimmalla osalla jäsenistä 
tasoitus pysyi samana tai 1-2 lyönnin sisällä entisestä EGA-tasoituksesta.  
Keväälle suunniteltu sääntöluento jouduttiin koronan vuoksi perumaan. 



Aulangon Golfklubi ry Toimintakertomus 2020 
Aulangon Heikkiläntie 91 
13900 Hämeenlinna 
 

Sivu 3 
 

 
 
JUNIORITOIMIKUNTA 
 
Junioritoimikunnan jäsenet: Pekka Jaara (pj), Piia Olkinuora, Juha Santala, Nina Mattson, Tapio Sillanpää, 
Juha Hakulinen. 

Junioritoimikunnan päätavoitteet vuodelle 2020 olivat harrastajapohjan laajentaminen ja 
ammattivalmentajien panostuksen lisääminen tavoitteellisesti harjoitteleville pelaajille. Näiden alitavoitteina 
oli lisätä koulujen kanssa tehtävää yhteistyötä sekä golfohjaajakoulutuksen käyneiden henkilöiden lisääminen 
ja hyödyntäminen harrasteryhmien vetämisessä. Tällöin budjettivaroja voitaisiin ohjata enemmän 
kilparyhmien valmennuksen kehittämiseen.  
 
Vuosi käynnistyi merkittävällä saavutuksella, kun seuralle myönnettiin kuudentena golfseurana 
Olympiakomitean Tähtiseura-merkki. Tähtiseura-ohjelma on Suomen Olympiakomitean, lajiliittojen ja 
aluejärjestöjen laatuohjelma, joka kehittää ja tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta, 
urheilutoimintaa. Tähtimerkki on Olympiakomitean ja lajiliiton myöntämä tunnus urheiluseuralle, joka 
täyttää määritetyt laatutekijät kohderyhmänsä osalta, AGK:n kohdalla junioritoiminnan osalta.  
 
Korona-epidemian puhkeaminen katkaisi hyvin alkaneen työn tavoitteiden toteuttamiseksi. Ohjaajien 
perehdyttäminen oli suunniteltu pidettäväksi kevättalven aikana, jolloin ulkokauden alkaessa, ohjaajat 
olisivat vetäneet harjoitukset juniorikoordinaattorin ohjeiden/ harjoitepankin avulla, joita oli määrä kehittää 
valmentajien toimesta kevään aikana. Epidemiasta johtuvan, ohjaajien perehdyttäminen jäi pitämättä. Lisäksi 
äärimmäisen epätietoisuuden vuoksi, pankin työstäminen jäi ilman asiankuuluvaa huomiota.  
 
Toimikunta päätti aloittaa yksilövalmennuksen ulkona, kun tähän tuli koronaohjeiden myötä mahdollisuus. 
Yksilövalmennus piti sisällään yksityistunteja ja omatoimiharjoitteita pelaajan kehittymiskohteet mielessä. 
Tämä valmennusjakso sujui suunnitelmien mukaan ja laajennettiin heti pienryhmävalmennukseen, kun 
rajoituksia keväällä väljennettiin. Tosin, alkuperäistä suunnitelmaa ohjaajavetoisten ryhmien osalta ei 
toteutettu, vaan ryhmät toimivat valmentajavetoisena, ohjaajien avustamana.  
 
Golfkouluun ilmoittautui ennätysmäärä aloittelijoita, ja näistä jatkoi koulun jälkeiseen harjoitteluryhmään 
lähes puolet, mikä on myös paras jatkoprosentti golfkoulun historian aikana. Osasyynä varmasti oli koronasta 
johtuva ulkolajien kiinnostuksen lisääntyminen. Vanhoja harrastajia palasi kesällä muutamia lisää, jotka eivät 
olleet talven ryhmissä mukana. Joten kokonaisuutena aloittelevien/harrastajien lukumäärä kasvoi 
edellisvuoteen verrattuna 10%. 
 
Edustusjunioreiden osalta kilpailukausi käynnistyi vasta kesäkuussa. Tästä syystä kilpailukalenteri oli 
äärimmäisen tiukka, lähes kisa per viikko, sillä kaikki kisat pelattiin tiiviimmällä aikataululla. Toinen 
päätavoitteista, lisäpanostusten ohjaaminen tavoitteellisesti harjoitteleville toteutui heinäkuun kilpailuissa 
mukana olleen valmentajan harjoituskierroksen kilpailuvalmennukseen. Tämä mahdollistui kevättalven 
sisäharjoittelun ja alkukevään ulkoharjoitusten peruuntumisella. Tästä tuli pelaajilta positiivista palautetta ja 
käytäntöä olisi syytä jatkaa kaudella 2021. 
 
Kilpailurintamalla junioripelaajamme menestyivät yleisesti hieman paremmin kuin edelliskesänä. 
Kirkkaimpina suorituksina Eetu Sipposen hyvät otteet korkeimmalla Fujitsu Finnish Junior Tourilla ja Nella 
Suomisen ja Veera Gyntherin osakilpailuvoitot Future Tourilla. Aapo Mattsson sijoittui kolmesti TOP-5:een 
Future Tourilla poikien Elite-sarjassa ja Lenni Kukkonen sijoittui ensimmäisessä kilpailussaan kotikentällä 
Easy18 -sarjassa neljänneksi. AGK sai myös pitkän tauon jälkeen joukkueen junioreiden joukkue-SM-kisaan, 
jossa sijoituimme 13:ksi. 
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Perinteiset kauden päättäjäiset pidettiin 24.9. Hugolla, jossa oli leikkimielinen kilpailu ja junioreille sopivat, 
asiaankuuluvat tarjoilut sekä palkitsemiset. Vuoden junioriksi valittiin Eetu Sipponen, Naistoimikunnan 
Vuoden Tyttöjunioriksi Nella Suominen, Vuoden Pamaus-palkinnon sai Veera Gynther sekä Vuoden 
tsemppariksi Aleksi Karjalainen. 
 
Talviharjoittelu käynnistyi marraskuun puolivälissä, kolmen ryhmän vahvuisena. Näistä toinen 
harrastajaryhmä ja edustusryhmä on yhteistyössä Tawast Golfin junioreiden kesken. Harjoitusryhmiin 
ilmoittautui peräti 20% enemmän kuin edellistalvelle. Nuorempien, alle 15v ryhmien tukena hyödynnetään 
ohjaajia, sillä ryhmäkoot ovat isoja.  
 
 
SENIORITOIMIKUNTA 
 
Senioritoimikunnan jäsenet: Maire Rissanen (pj), Kari Marin (vpj), Terttu Selovaara (siht)., Markku Hiedanpää, 
Veikko Itkonen, Pentti Suhonen, Matti Torkkeli ja Marja Vuorenpää. 
 
Toimintasuunnitelmassamme asetettiin päätavoitteeksi senioreiden kuntoliikunnan kaikinpuolinen 
edistäminen. Voitaneen todeta, että kaudelle asetettu tavoite toteutui varsin hyvin, tietyin varauksin. Talven 
kuntosaliharjoitukset jouduttiin keskeyttämään koronarajoitusten takia, mutta omatoimiset harjoitukset 
jatkuivat. Pelaaminen mahdollistui seuramme tiukalla koronaohjauksella jo huhtikuun alussa molempien 
kenttien ollessa täydessä pelikunnossa. Aktiivista kilpailutoimintaa päästiin aloittelemaan kesäkuun alussa. 
 
Koronarajoituksista huolimatta golfin pelaaminen pienryhmissä sujui hyvin ja kesän mittaan monelle 
seniorille kertyikin kierroksia ennätysmäärä. Uusia pelaavia senioreita liittyi joukkomme – pitäkäämme heidät 
mukana edelleenkin! 
 
Pelaamisen ohessa senioreita edelleen kiehtoivat viime kaudelle tulleet sääntötarkennukset ja erityisesti 
tämän kauden alusta toteutettu pelitasoituksen uusi laskentatapa. Molemmat toteutetut uudistukset 
aiheuttivat suuria tunteita, mutta loppukaudesta yhä useampi seniori osoitti jo erinomaisia taitoja kirjaten 
lyöntituloksensa kännykällä tai kotona tietokoneella. Useat seniorijäsenemme osallistuivat kauden aikana 
erilaisiin toimitsijatehtäviin AGK:n kilpailuissa toimien mm. kilpailunjohtajana, tuomarina ja/tai startterina. 
 
Näkyvin osa toimintaamme oli kuitenkin erimuotoiset kilpailut sävytettynä seuravierailuilla sekä muilla 
pelimatkoilla. Suunniteltu keväinen pelimatka Uppsalaan peruuntui, eikä sen toteutuminen keväällä 2021 
näytä mahdolliselta. Elokuun ryhmämatka suuntautui Keski-Suomeen, missä pelattiin ja hyviksi havaittiin 
Himos, Muurame ja Peurunka. 
 
Seniorimestaruuksista pelattiin kierrokset sekä Hugolla että Everstillä elokuussa. Osanottajia oli runsaasti 
kahdeksassa sarjassa. Taitavimmat osallistuivat myös joihinkin Suomen Golfliiton kansallisiin seniorikisoihin. 
 
Perinteisistä tapahtumista Lähipelikilpailu käynnistyi jo 1. kesäkuuta. Perjantaiaamun Early Birdie alkoi 
samalla viikolla Hugolla päätyen M+J Malja-kisaan 25. syyskuuta. Seniori Ladyt kokoontuivat keskiviikkoisin 
pistebogeykisaan Hugolla. Prisma-pelit pelattiin totuttuun tapaan Everstillä parikilpailuna.  Samoin 
toteutuivat suunnitellusti Hugolla pelatut Reikäpelicup, 36-reiän Maraton sekä Superseniorikisa. 
 
Tawastin senioreiden kanssa pelattavassa ns. viikkokilpailussa ehdittiin pelata kymmenen osakilpailua. 
Aulankolaiset menestyivät varsin hyvin. Viikkokilpailun osanottajista valitut joukkueet ottelivat myös Ryder 
Cup formaatilla; TWG oli jälleen parempi.  
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Seuraotteluista toteutui vain Nokialla pelattu Nokia River Golf, jonka hävisimme. Kaupunkiottelussa 
Hyvinkää-Hämeenlinna kävi samoin. Kausiohjelmaan kuulunut 10-seuran ottelu ymmärrettävästi peruuntui. 
 
Toteuttamistamme avoimista kisoista kesän tärkein oli hyväntekeväisyystapahtuma Koivikko Scramble, jossa 
pelaamisen ohella kerättiin varoja Koivikko kodille. Elokuun tapahtuma onnistui oikein hyvin. 
 
Aulangon seniorit voivat olla tyytyväisiä vaikeissa olosuhteissa pelattuun golfkauteen! 
 
NAISTOIMIKUNTA  
 
Naistoimikunnan jäsenet: Saara Elväs (ladykapteeni), Anniina Gynther, Katja Kuusinen, Susanna Heimsch, 
Kaija Sinko, Satu Ternola ja Pirkko Uotila. 
 
Kauden 2020 tapahtumat 

Kauden 2020 tapahtumat päästiin käynnistämään kesäkuussa kolmen hengen scramble-kilpailulla. 
Poikkeusvuonna alkukaudelle huhti-toukokuulle suunnitellut tapahtumat jouduttiin perumaan. Tästä syystä 
esim. Letkeät leidit turnauksen pituus jäi suunniteltua lyhyemmäksi ja pelattiin neljän osakilpailun pituisena. 
Edellisen vuoden tapaan mestaruuskisojen osallistujat ansaisivat lisäpisteitä Letkeät leidit turnaukseen. 
Turnaukseen osallistui yhteensä 30 naista. Letkeiden leidien ensimmäinen osakilpailu pelattiin kesäkuussa 
Everstillä, kesäkuun osakilpailu Hugolla Lady Maratonin yhteydessä, elokuun osakilpailu Hugolla Aulangon 
Helmen yhteydessä ja viimeinen osakilpailu syyskuussa Everstillä. Koko turnauksen voittajaksi nousi Kirsi-
Marja Kauppinen, joka voitti myös kaksi ensimmäistä osakilpailua. Muita osakilpailuvuottajia olivat Katja 
Kuusinen (elokuu) ja Saara Elväs (syyskuu). 
 
Ystävyystotteluita pelattiin kauden aikana neljä. Kesäkuussa Tawastilla Aulanko voitti ja saimme pokaalin 
kesäksi palkintokaappiin, kesäkuussa pelasimme kolmen seuran Laatu Lady Golf ystävyysottelun Kytäjällä. 
Aulangon naiset sijoittuivat toiseksi Kytäjän naisten viedessä voiton. Elokuussa pelattiin jälleen Tawastin 
naisia vastaan tällä kertaa Hugolla, ja Aulangon joukkue vei jälleen voiton ja pokaalin talveksi. Kauden 
viimeinen ystävyysottelu pelattiin Aulangon miehiä vastaan Hugolla parireikäpeleinä. Viime vuoden tapaan 
naisten joukkue oli voitokas.   
 
Naisten sunnuntai oli tänä vuonna siirtynyt elokuulle ja päällekkäisten tapahtumien vuoksi Aulangon 
tapahtuma järjestettiin lauantaina pelitapahtumana Hugolla. Heinäkuussa pelattiin jo perinteinen naisten 
parikilpailu Hämeenlinnan Lady Open.  Yhteistyössä Tawast Golfin kanssa järjestettävässä kaksipäiväisessä 
kisassa pelataan sekä Eversti että Tawast. Tänä vuonna pelimuotona oli molempina päivinä scramble.  
 
Opetustapahtumia järjestettiin naisille talvella Pullerilla. Kesäkaudella heinä- ja elokuussa järjestettiin kaksi 
opetustapahtumaa. Elokuun tapahtuma oli suunnattu erityisesti golfuran alussa oleville naisille. Lisäksi 
keskiviikkoisin klo 18-19 oli Everstillä tarjolla maksuttomat harjoituspallot Aulangon naisille. 
 
Uutena tapahtumana pelattiin naisten reikäpeliturnaus Everstillä. Reikäpeliturnauksen voittajaksi selviytyi 
Saara Elväs.  
 
Kauden päättävässä syyskokouksessa valittiin naistoimikuntaan uudet jäsenet erovuoroisten tilalle. Uusiksi 
jäseniksi valittiin Virpi Mikkonen, Minna Pekarila ja Anna Rontu. Syyskokouksessa palkittiin myös parhaat 
Eclectic tulokset. 
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Viestintä naisten tapahtumista 
Naisjäsenille lähetetään Aulanko Golf uutiskirjeiden yhteydessä vuosittain 4-7 ladykirjettä, joissa kerrotaan 
ajankohtaisista asioista ja tulevista tapahtumista. Viesti lähetetään sähköpostilla kaikille naisjäsenille, joiden  
 
yhteystiedot löytyvät seuran rekisteristä. Naiset voivat myös liittyä Aulangon naisten omaan WhatsApp 
ryhmään. Ryhmän jäseneksi pääsee lähettämällä pyynnön naistoimikunnan jäsenille. WhatsApp ryhmä on 
käytössä myös ensi kaudella. Seuran www-sivuilta ja Facebookista löytyy kuvia naisten tapahtumista. 
Facebook sivuja käytettiin myös tapahtumien mainontaan. 
 
 
KAPTEENI JA EDUSTUSPELAAJAT 
 
Kevään kokoontumisrajoitusten vuoksi kauden perinteinen vapun avaustapahtuma supistui kapteenin ja 
muutaman todistajan läsnäoloon Hugolla. Kapteenin onnistunut avauslyönti avasi virallisesti vilkkaan 
golfkauden.  
 
Kapteeni Jari Aarnio järjesti yhteistyössä toimikuntien kanssa kolme uusien jäsenten iltaa. Illan yhteydessä   
toimikuntien edustajat esittelivät omia toimintojaan ja kapteeni tutustutti osallistujat tavanomaisimpiin 
sääntötilanteisiin kapteenin kierroksella. Uusien jäsenten iltaan osallistui yhteensä noin 30 jäsentä.  
 
Seuraottelut pelattiin perinteiseen tapaan Lahden Golfia ja Tawast Golfia vastaan. Lahtelaiset voitettiin selvin 
luvuin Everstillä, kun taas naapuri seura oli parempi Tawastissa pelatussa ottelussa.   
 
Kilpailukauden 2020 Finnish Tour-kiertuepelaajia olivat Juuso Lindfors ja Lassi Burman. Lassi Burmanin 
sijoitus kiertueella oli 18. Syksyllä pelatuissa karsinnoissa Burman saavutti pelioikeuden Keski-Euroopan 
golfkiertueelle Pro Golf Tourille.  

AGK:n vuoden pelaajaksi valittiin syksyllä 70 vuotta täyttänyt Matti Mäkivirta, joka voitti 70-vuotiaiden 
lyöntipelin Suomen mestaruuden lisäksi kaksi hopeista SM-mitalia (M65 lyöntipeli ja M70 reikäpeli).  

Kauden toisen Suomen mestaruuden AGK saavutti mid-naisten joukkuekilpailuissa. Joukkueeseen kuuluivat 
Hanna- Leena Ronkainen, Heini Koivuniemi ja Maija Korpi.  

 
MIESTOIMIKUNTA 
 
Miestoimikunnan jäsenet: Jussi Aaltonen (pj.), Kimmo Kauppinen. 
 
Pelikaudella 2020 miestoimikunta järjesti perinteisen, koko kesän kattavan kilpailusarjan miehille, MPT 
tourin, jonka voittajaksi kruunattiin Jyrki Hakala. MPT:n osakilpailuihin osallistui ennätysmäärä pelaajia. 
Kilpailusarjaan kuuluva vieraspelimatka tehtiin v.2020 Nordcenter Golf & Country Clubille. 
 
Miesten ja naisten välinen ottelu päättyi jälleen naisten voittoon. MPT tourin lisäksi miestoimikunta järjesti 
miehille muutamia viikonloppukilpailuja. 
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JÄSENTIEDOTUS JA KLUBITOIMIKUNTA 
 
Suomen vanhimman alkuperäisessä muodossaan olevan golfkentän, Hugon, 80-vuotispäivää vietettiin 
elokuussa. Ohjelmassa oli yhdeksän reiän joukkuekilpailun ja Hugon uuden isännän Marko Viitasen loihtiman 
illallisen lisäksi AGK:n kunniajäsenen Pertti Koivusen muisteloita Aulangon menneiltä vuosikymmeniltä. 
Kokoontumisrajoitusten tilapäisesti hellittäessä tilaisuuteen osallistui toista sataa aulankolaista.  
 
AGK:n puheenjohtajana kymmenen vuotta (2010-2019) toiminut Risto Korpela nimitettiin klubin 
kunniajäseneksi kesällä järjestetyssä tilaisuudessa.  
 
Kaudella 2020 järjestettyjä jäsentapahtumia olivat lisäksi juhannuksen Midnight Sun Golf sekä päätöskilpailu 
Aulangon Malja.  
 
Jokaiseen jäsentalouteen postitettu jäsenlehti Aulankolainen ilmestyi kaksi kertaa. Jäsenten uutiskirjeitä 
lähetettiin kauden aikana lähes viikoittain. Somekanavissa tapahtuva tiedottaminen tehostui edellisistä 
kausista.  Aulanko Golfin verkkosivut toimivat tietopankkina jäsenille sekä omalla osiollaan vieraspelaajille. 


