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Aulangon Golfklubi ry 

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2021 – 31.12.2021  
 
Toisena koronavuonna golfbuumi Suomessa jatkui lähes samalla tasolla kuin edellisellä kaudella. 
Keväällä 2021 puhjennut koronan deltavariantti helpotti kesän alkuun mennessä. Golfkausi 2021 päästiinkin 
pelaamaan lähes normaalisti ilman merkittäviä koronarajoituksia.   
 
Suomen Golfliiton jäsenseurojen jäsenmäärä kasvoi merkittävästi toista vuotta peräkkäin. Nuorten 
esiinmarssi jatkuu, ja aloittamisen syissä korostuvat edelleen luonnosta nauttiminen, liikunta ja terveydestä 
huolehtiminen. Golfliiton 132 jäsenseuran kokonaisjäsenmäärä oli elokuun lopussa tehdyn vuositarkastuksen 
mukaan 157 175, joka on reilut 6 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Naispuolisten osuus jäsenmäärästä, 
tytöt mukaan lukien, on reilut 28 % ja junioreiden vastaavasti noin 11 %.  
Aulangon Golfklubin jäsenmäärä nousi yli sadalla jäsenellä ja on nyt yhteensä 1886 (+6,7 %).  
Naispuolisten osuus klubin jäsenistä on 33,1 % ja junioreiden vastaavasti 10,9 %.  
 
Aulangon Golfklubi ry:n jäsentilasto  

2021 2020 2019 2018 2017  
Naissenioreita (yli 49 v.)   389 381 369 360 353    
Naisia   (22 v. – 49 v.)   179 147 128 138 174    
Tyttöjä (alle 22 v.)   57 49 39 43 46  
Naispuoliset yhteensä   625 577 536 541 573    
       
Miessenioreita (yli 49 v.)   659 643 625 599 606     
Miehiä   (22 v. – 49 v.)    454 407 387 379 391   
Poikia   (alle 22 v.)   148 141 127 147 152  
Miespuoliset yhteensä   1261 1191 1139 1125 1149   
Jäseniä yhteensä   1886 1768 1675 1666 1722     
     
TALOUS JA HALLINTO 
 
Aulangon Golfklubi ry:n hallitus 
Miika Huhtinen  puheenjohtaja     
Kirsi-Marja Kauppinen sihteeri   
Jari Aarnio   kapteeni ja edustuspelaajat    
Juha Santala  junioritoimikunta     
Saara Elväs  naistoimikunta     
Maire Rissanen  senioritoimikunta     
Jussi Aaltonen  miestoimikunta    
Pekka Heinonen kilpailutoimikunta 
Juuso Lindfors  edustuspelaajat  
 
Aulangon golfyhteisön strategia vuosille 2021-2025 päivitettiin keväällä. Visiomme on olla alueemme 
halutuin golfyhteisö. Missiomme on luonto, terveys ja ystävät – monipuolista ja kehittyvää golfia 
Aulangon perinteitä kunnioittaen. 
 
Aulangon Golfklubi ry:n toiminnanjohtaja on Kari Kuivasaari ja taloushallintoa hoitaa Mervi Tabermann. 
Tilintarkastajina toimivat Pekka Siltala, HT-tilintarkastaja ja Teemu Ratinen, HT-tilintarkastaja. 
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AGK:lla on omistuksessaan 61 Aulanko Golf Oy:n Golf-osaketta, joiden pelioikeudet vuokrattiin jäsenille. 
Yhdistyksen tilivuoden 2021 tulos on 3 706 euroa voitollinen. 
 
KILPAILU- JA TASOITUSTOIMIKUNTA 
 
Kilpailutoimikunta: Pekka Heinonen (pj), Kari Kuivasaari. Lisäksi toiminnassa on mukana useita jäseniä 
kilpailujen järjestelytehtävissä. 
 
AGK järjesti kauden 2021 aikana yhteensä 54 kilpailua (v. 2020: 50), joihin osallistui 2980 kilpailijaa (2972). 
Avoimien kilpailujen osuus oli 17 kilpailua ja niihin osallistui 1276 kilpailijaa (1392).  AGK:n sisäisten 
kilpailujen osuus oli 37 kilpailua (33) ja niihin osallistui 1704 kilpailijaa (1580).  
 
Kilpailukaudella 2021 Everstillä järjestettiin kaksi SM-tason kilpailua. Heinäkuussa pelattiin juniorien 
reikäpelin SM-kilpailut, jossa Konsta Mattsson ja Nella Suominen sijoittuivat sarjoissaan neljänsiksi. Aapo 
Mattssonin ja Veera Gyntherin sijoitus oli vastaavasti viides. Syyskuussa pelattiin Mid-naisten SM-
joukkuekilpailut, jossa AGK:n joukkueen sijoitus oli neljäs.  
 
Aulangon Golfklubin mestarit 2021 
 
Miehet A- sarja (tas. ≤ 7) Eetu Sipponen 
Naiset    Minna Vuorenpää 
Naiset 50 -v   Virpi Laine 
Naiset 60 -v   Elina Torkko-Hieto 
Naiset 70 -v    Rakel Marin 
Miehet B- sarja (tas. > 7) Joona Ojanen 
Miehet 50 -v   Matti Mäkivirta 
Miehet 60 -v   Timo Korhonen 
Miehet 70 -v   Hannu Mononen 
Miehet 75 -v   Rauno Riekko 
Miehet 80 -v   Juhani Nieminen  
Juniorit    Ella Miserini 
 
Muut palkitut 2021 
 
Reikäpelimestaruus (hcp) Ville Nurmi 
Vuoden pelaaja   Eetu Sipponen 
Vuoden juniori   Konsta Mattsson 
Vuoden herrasmiespelaaja  Jussi Aaltonen 
 
Jäsenistön tasoitustilasto                                            

2021   2020      
Tasoitusryhmä  Jäsentä  %         Jäsentä  %                               
1. alle 4,5  51 2,7  52 2,9       
2. 4,5 – 11,4  157 8,4  157 8,8       
3. 11,5 – 18,4  305 16,3  304 17,2    
4. 18,5 – 26,4  461 24,7  450 25,5     
5. 26,5 – 36,0  436 23,3  394 22,3      
6. 37,0 – 54,0  459 24,6  411 23,2    
 
Vuonna 2021 Green Cardin Aulangolla suoritti 154 uutta golfin harrastajaa (v.2020: 84).   
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JUNIORITOIMIKUNTA 
 
Junioritoimikunnan jäsenet: Juha Santala (pj), Pekka Jaara, Piia Olkinuora, Arvo Haapanen, Nina Mattson, 
Tapio Sillanpää, Juha Hakulinen. 

Junioritoimikunnan päätavoitteet vuodelle 2021 olivat harrastajapohjan laajentaminen ja 
ammattivalmentajien panostuksen lisääminen tavoitteellisesti harjoitteleville pelaajille. Lisäksi tarkoitus oli 
lisätä koulujen kanssa tehtävää yhteistyötä sekä golfohjaajakoulutuksen käyneiden henkilöiden lisääminen ja 
hyödyntäminen harrasteryhmien vetämisessä. Tällöin budjettivaroja voitaisiin ohjata enemmän kilparyhmien 
valmennuksen kehittämiseen.  
 
Korona-epidemia haittasi jo toisena vuonna peräkkäin tavoitteiden toteuttamista. Kouluyhteistyötä ei 
pystytty toteuttamaan keväällä, mutta ohjaajakoulutukseen osallistui kaksi henkilöä. Ohjaajista oli suuri apu 
kesän aikana junioreiden harjoitusten vetämisessä.  
 
Kesän aikana tapahtui merkittävä kehitys Hämeenlinnan junioritoiminnassa, kun Aulangon ja Tawastin 
yhteistyönä alueelle palkattiin yhteinen juniorikoordinaattori. Juniorikoordinaattorin palkkaamiseksi 
Hämeenlinnan golfseuroille on myönnetty Opetus- ja kulttuuriministeriön kaksivuotinen seuratuki. 
Tehtävään valittiin heinäkuussa Antti-Jussi Järvinen. 
 
Kevään 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.  
 
Harjoitusryhmissä oli kesän aikana yli 30 junioria ja golfkoulussakin 18 junioria.  
 
Kilpailukausi toteutui lähes normaalisti. Parhaimmaksi kokonaissuoritukseksi ylsi Aulangolla järjestetty 
junioreiden reikäpelin SM-kilpailut, jossa kaikki kilpailuun osallistuneet juniorimme ylsivät kahdeksan 
parhaan joukkoon. Konsta Mattsson saavutti voiton Future Tourilla. 
 
Perinteiset kauden päättäjäiset pidettiin 23.9. Hugolla, jossa oli leikkimielinen valopallokilpailu ja junioreille 
sopivat, asiaankuuluvat tarjoilut sekä palkitsemiset. Vuoden junioriksi valittiin Konsta Mattsson, 
Naistoimikunnan Vuoden Tyttöjunioriksi Veera Gynther, Vuoden Pamaus-palkinnon sai edustusjunioreiden 
valmennusryhmä sekä Vuoden tsemppariksi Onni Haapanen. 
 
Talviharjoittelu käynnistyi marraskuun puolivälissä yhteistyössä Tawast Golfin junioreiden kanssa. 
Harjoitusryhmiin ilmoittautui selkeästi enemmän junioreita kuin edellistalvelle, yhteensä lähes 50 junioria 
molemmista seuroista. Nuorempien, alle 12-vuotiaiden ryhmien tukena hyödynnetään ohjaajia, sillä 
ryhmäkoot ovat isoja.  
 
 
SENIORITOIMIKUNTA 
 
Senioritoimikunnan toiminnasta kaudella 2021 vastasivat pj Maire Rissanen, vpj Kari Marin, siht. Terttu 
Selovaara sekä tapahtumavastaavat Markku Hiedanpää, Marja Vuorenpää, Matti Torkkeli, Veikko Itkonen, Enni 
Sistonen ja Heikki Lauttia. 
Viranomaisten asettamat pandemiarajoitukset rajoittivat vahvasti talven kuntosalitoimintaa sekä golfin 
sisäharjoittelua. Aktiivista kilpailutoimintaa päästiin aloittelemaan kesäkuun alussa toimintasuunnitelman  
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mukaisesti. Saimme paljon uusia pelaajia joukkoomme, pitäkäämme heidät mukana edelleenkin. Aloittelevilla 
pelaajilla oli keskiviikkoisin mahdollisuus liittyä kokeneenpien senioripelaajien mukaan pelikierroksille, tämä 
ns. kummitoiminta jatkuu ensi kaudella. 
 
Kesäkauden toiminta oli edellisvuosien tapaan runsasta, yli 50 kalenteritapahtumaa keräsivät runsaasti 
osallistujia. Osallistujamääriltään suosituimmat olivat perjantaiaamuinen Early Birdie ja tawastilaisten kanssa 
yhteinen Viikkokisa, jotka molemmat keräsivät kauden aikana yli 350 aulankolaisen seniorin kilpailusuoritusta. 
Useat seniorijäsenemme osallistuivat kauden aikana toimitsijatehtäviin AGK:n kilpailuissa toimien mm. 
kilpailunjohtajana, tuomarina ja/tai startterina. 
 
Suunniteltu kevään pelimatka Uppsalaan peruuntui taas, eikä sen toteuttamista keväällä 2022 ole aktivoitu. 
Elokuun ryhmämatka 36 seniorin voimin suuntautui Porin seudulle, jolloin pelattiin Alastaron, Yyterin ja 
Kalafornian kentät. Seniorimestaruuksista pelattiin kierrokset sekä Hugolla että Everstillä elokuussa. 
Osanottajia oli runsaasti kahdeksassa sarjassa. Taitavimmat osallistuivat SGS:n kansallisiin seniorikisoihin. 
Perjantaiaamun Early Birdie alkoi jo huhtikuussa Hugolla ja toinen perinteinen Lähipelikilpailu käynnistyi 7. 
kesäkuuta. Seniori Ladyt kokoontuivat keskiviikkoisin pistebogeykisaan Hugolla. Prisma-pelit pelattiin totuttuun 
tapaan Everstillä parikilpailuna.  Suunnitellusti toteutuivat myös Hugolla pelatut 36-reikäinen Maraton ja 
Reikäpelimestaruuskisa. Edellisen kesän Superseniorikilpailu korvaantui AGK:n viikkokilpailuna, jossa oli oma 
sarjansa 60+ senioreille. Tämän kisan päätteeksi pelattiin shoot out-kilpailu. 
 
Tawastin senioreiden kanssa pelattavassa Viikkokilpailussa pelatttiin kaksitoista osakilpailua. Aulankolaiset 
menestyivät jälleen hyvin, mm. naisten 70+ sarjassa kirjattiin kolmoisvoitto. Viikkokilpailun osanottajista valitut 
AGK- ja TWG-joukkueet ottelivat myös Ryder Cup formaatilla. Tällä kertaa AGK venyi tasapelliin, mutta pytty jäi 
tawastilaisille edellisen vuoden voittajana. 
 
Seuraotteluissa oli vastassa Kanava Golf ja Nokia River Golf. Kotikentällä pelattuina molemmat päätyivät 
voittoomme selvällä erolla. Everstillä pelattu Hämeenlinna-Hyvinkää kaupunkiottelu päätyi myös kotivoittoon. 
Sen sijaan Messilän 10-seuran ottelussa meille jäi kymmenes sija.   
 
Toteuttamistamme avoimista kisoista kesän tärkein oli hyväntekeväisyystapahtuma Koivikko Scramble, jossa 
pelaamisen ohella kerättiin varoja Koivikko kodille. Elokuun tapahtuma onnistui oikein hyvin. 
 
Kilpailukausi päättyi 24. syyskuuta yhdeksän reiän kilpailuun Hugolla, jota seurasi illalla Everstin klubitiloissa 
järjestetty päättäjäisseremonia palkintojenjakoineen. Anssin ruokatarjoilu ja soitannosta vastannut 
SuuriHanulele.org/esteri varmistivat illan onnistumisen. 
Kokouksessa valittiin senioritoimikunta kaudelle 2022: pj. Kari Marin, vpj Pirkko Rautavirta, siht Leena Takala 
sekä tapahtumavastaavat Marja Vuorenpää, Timo Ripatti, Markku Hiedanpää ja Veikko Itkonen. 
 
 
NAISTOIMIKUNTA  
 
Naistoimikunnan jäsenet: Saara Elväs (ladykapteeni), Minna Haantaus-Pekarila, Susanna Heimsch, Katja 
Kuusinen, Virpi Mikkonen, Anna Rontu, Kaija Sinko   

Kausi 2021 käynnistyi 20.4. Kevätkokouksella, joka pidettiin virtuaalisena. Kevätkokouksessa esiteltiin tulevan 
kauden tapahtumia ja pro Tapio Sillanpää kertoi kauden opetuspalvelusta. Toukokuussa pelattiin kauden 
ensimmäinen naisten peli-ilta Hugolla ja käynnistettiin kausi Everstillä kolmen hengen scramblella. 
Toukokuulle mahtui myös kauden ensimmäinen Letkeät leidit osakilpailu, joka pelattiin Hugolla.  
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Yksilökilpailun lisäksi kisattiin myös lähtöryhmittäin parhaasta best ball tuloksesta. Toukokuulle mahtui myös 
kauden ensimmäinen ystävyysottelu Tawast Golfin naisia vastaan Everstillä. Aulangon naiset vievät kisassa 
voiton selkein lukemin. 

Laatu Leidi Golf ystävyysottelua Kytäjän ja Hyvinkään naisten kanssa yritettiin pelata kahteen otteeseen 
kesäkuussa, mutta molemmilla kerroilla kisa jouduttiin perumaan ukkosen vuoksi. Kaikkien seurojen täysien 
tapahtumakalenterien vuoksi ei kisalle löytynyt loppukaudesta enää uutta aikaa ja ystävyysottelu jouduttiin 
perumaan ensimmäisen kerran kisan historian aikana. Seuraavan kerran kisa pelataan vuonna 2022 
Hyvinkäällä. Naisten sunnuntai toteutettiin Hugolla pelitapahtumana, jonka yhteydessä kisailtiin myös 
puttaamisesta ja chippaamisesta. Naisten sunnuntain perinteiden mukaisesti pääpaino oli mukavassa 
yhteisessä tekemisessä ja hyvässä ruuassa. Suomen vanhin yhtämittaisesti pelattu avoin naisten 
lyöntipelikilpailu Aulangon Helmi pelattiin vuonna 2021 Everstillä ja jo tuttuun tapaan se oli myös Letkeiden 
leidien osakilpailu.  

Heinäkuussa naisille järjestettiin kaksi kilpailua: avoin kaksipäiväinen parikilpailu Hämeenlinnan Lady Open 
yhdessä Tawast Golfin kanssa ja Hugolla pelattu Lady Maraton (36 reikää). Lady Maratonin yhteydessä 
pelattiin myös Letkeiden leidien kolmas osakilpailu, pelatuista neljästä kierroksesta paras huomioitiin Letkeät 
leidit kisassa.  

Elokuussa pelattiin kauden toinen ystävyysottelu Tawast Golfin naisten kanssa Tawastilla 9-reikäisenä kisana. 
Myös tässä ottelussa Aulangon naiset veivät voiton. Naiset vastaan Miehet ystävyysottelussa päädyttiin 
ensimmäistä kertaa kisan historiassa tasapelitulokseen. Elokuussa ei pelattu erillistä Letkeiden leidien 
osakilpailua, mutta seuran mestaruuskisojen osallistujat saivat ekstrapisteitä turnauksen kokonaispisteisiin.  

Letkeiden leidien viimeinen osakilpailu pelattiin syyskuussa Everstillä. Koko Letkeät leidit turnauksen voitti 
Kirsi Tamminen. Osakilpailuvoittajia olivat Minna Haantaus-Pekarila (1. osakilpailu), Anitta Kärkkäinen (2. ja 
3. osakilpailu) ja Päivi Jarho (4. osakilpailu). 

Jo toista kertaa pelattavan naisten reikäpeli cupiin osallistui 12 naista ja voittajaksi nousi Ann-Mari 
Nordenswan. Kauden aikana järjestettiin naisille myös opetusta ja harjoitusmahdollisuuksia: neljä pron 
opetustuntia touko-kesäkuussa ja pitkin kautta ilmaisia harjoituspalloja Everstillä keskiviikkoisin klo 18-19. 
Lisäksi järjestettiin kaksi peli-iltaa (kesä- ja elokuussa) Hugolla. AGK naisten Whatsapp ryhmään saatiin 
kauden aikana uusia jäseniä ja ryhmässä viestittiin kauden aikana viikoittain tulevista tapahtumista. Lisäksi 
tapahtumista viestittiin neljässä ladykirjeessä.   

Kauden päättävässä syyskokouksessa valittiin naistoimikuntaan uudet jäsenet erovuoroisten tilalle. Uusiksi 
jäseniksi valittiin Heini Koivuniemi ja Anne Kastel. Syyskokouksessa palkittiin myös parhaat Eclectic tulokset 
eri tasoitussarjoissa (Anna Rontu, Heini Koivuniemi, Saara Elväs, Marin Rakel, Hanna Ahtila ja Liisa Virtanen). 
Kokouksessa myös arvotiin kauden mittaa birdiepuihin kerätyistä linnuista muutama onnekas pallopaketin 
saaja. 
 
 
KAPTEENI JA EDUSTUSPELAAJAT 
 
Kapteenin vapunpäivän 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. Kapteenin kierroksiin osallistui yhteensä noin 40 uutta jäsentä.  
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Seuraottelut pelattiin perinteiseen tapaan Lahden Golfia ja Tawast Golfia vastaan. Lahden Golfille hävittiin 
Takkulan Mestari-kentällä pelatussa ottelussa. Tawast Golfin puolestaan voitettiin Everstillä pelatussa 
ottelussa. 
Edustuspelaajien parhaat saavutukset kaudella 2021: 

Eetu Sipponen valittiin AGK:n vuoden pelaajaksi. AGK:n mestaruuden lisäksi Eetu pelasi useita hyviä 
kansallisen tason kilpailuja mm. voitti kovatasoisen The Fream Extreme kilpailun. Syksyllä pelatuissa Ecco 
Tour:in karsinnoissa hän saavuttu kategorian 12.  

Matti Mäkivirran vauhti vain paranee iän myötä. Mäkky voitti kauden aikana kaksi lyöntipelin Suomen 
mestaruutta sarjoissa M65 ja M70. Mäkivirran ranking sijoitukset olivat scr M65 4. ja scr M70 2. 
 
Erja Helen-Salonen sijoittui scr N70 rankingissa kolmanneksi. Erja edusti Suomea seniorinaisten EM- 
joukkuekilpailuissa Tsekissä. 

Juha Selin sijoittui Finnish Senior Tour M50 rankingissa sijalle 9. 

Lassi Burman pelasi ensimmäistä kauttaan Keski-Euroopan Pro Golf Tourilla sijoittuen rankingissa sijalle 68, 
jolla hän ansaitsi pelikategorian kaudelle 2022. Finnish Tourin kokonaispiteissä hänen sijoitus oli 16.  
 
Juuso Lindfors sijoittui Mid Tour rankingissa sijalle 29. 

 
MIESTOIMIKUNTA 
 
Miestoimikunnan jäsenet: Jussi Aaltonen (pj.), Kimmo Kauppinen. 
 
Miestoimikunta järjesti kaudella 2021 kuuden osakilpailun Man Power Tour kiertueen, joka sisälsi myös 
yhden osakilpailun vieraskentällä. Vieraskenttämatka suuntautui tällä kertaa Wiurila Golfiin. Kiertueen 
voittajan vihreän takin sai pukea päälleen Ville Räntilä. Pelasimme myös perinteisen Miehet vs. Naiset 
ottelun, joka päättyi tasan 3-3, joten kiertopalkinto jäi naisille. Järjestimme kauden mittaan myös muutamia 
viikkokilpailuja ja kauden päätteeksi ensimmäistä kertaa miesten päättäjäiset. Päätöstilaisuus saikin 
osallistujiltaan hyvän vastaanoton. 
 
 
JÄSENTIEDOTUS JA -TAPAHTUMAT 
 
Matti Mäkivirta nimettiin AGK:n kunniajäseneksi ansioistaan pitkästä ja menestyksekkäästä golfurasta. Hän 
on voittanut suomenmestaruuden jokaisessa ikäluokissa, joita hänen golfuransa aikana on järjestetty. Lisäksi 
Mäkivirta on toiminut useita vuosia AGK:n hallituksen jäsenenä. 
 
Kaudella 2021 järjestettyjä yleisiä jäsentapahtumia olivat juhannuksen Midnight Sun Golf, Hugon 
kesäkekkerit heinäkuussa sekä päätöskilpailu Aulangon Malja.  
 
Jokaiseen jäsentalouteen postitettu jäsenlehti Aulankolainen ilmestyi vuoden aikana kaksi kertaa. Jäsenten 
uutiskirjeitä lähetettiin kauden aikana lähes viikoittain. Somekanavissa tapahtuva uutisointi ja markkinointi 
tehostuivat entisestään.  Aulanko Golfin verkkosivut toimivat tietopankkina jäsenille sekä omalla osiollaan 
vieraspelaajille. 


