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AULANGON GOLFKLUBI RY 

 
TOIMINTASUUNNITELMA 2022 
  
Talous ja hallinto 
 
Vuoden 2022 talousarviossa tavoitellaan 0-tulosta. AGK omistaa 61 Aulanko Golf Oy:n osaketta, joiden 
pelioikeudet tullaan varaamaan ensisijaisesti AGK:n nuorten poolin käyttöön.  
 
AGK:n toimikunnat ovat nais-, mies-, seniori-, juniori-, edustuspelaaja- ja kilpailu/tasoitustoimikunta. 
Toimikunnat ovat edustettuina yhdistyksen hallituksessa. Hallitukseen kuuluvat myös puheenjohtaja, 
sihteeri ja kapteeni. Yhdistyksen käytännön asioita hoitaa Aulanko Golf oy:n toimisto.  
 
 
Kilpailu- ja tasoitustoimikunta 
 
Kaudella 2022 avoimien ja sisäisten kilpailujen määrä tullaan pitämään edellisen kauden tasolla.  
 
 AGK:n mestaruuskilpailut pelataan elokuun 20.-21. päivä. Everstillä järjestetään valtakunnalliset kilpailut 
junioreille, senioreille ja mid-ikäisille. Junioreiden Challenge tour-kilpailu pelataan kesäkuun 21. päivä, Mid 
tour miesten osakilpailu elokuun 13.-14.päivä sekä Senior tour N60 osakilpailu elokuun 24.päivä.  
 
Kauden 2022 jäsentapahtumia ovat ainakin golfkauden avaus vappuna, juhannuskilpailu sekä kesäkauden 
päätös Aulangon Malja.  AGK:n hyväntekeväisyystapahtuma Koivikko Scramble järjestetään Hugolla 
elokuun 27.päivä.  

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. Pro tulee järjestämään naisille ryhmäopetusta kesäkaudella. Kaudelle 2022 on suunnitteilla 
myös naisten oma pelimatka. 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.  
 
Senioritoimikunta 
 
Kauden 2022 kalenteri on laadittu toiveikkaasti sisältäen lähes 80 tapahtumaa. Kesän aikaista tuloa 
ennakoiden aloitamme perjantaiset Early Birdiet jo 1. huhtikuuta Hugolla. Vaihtoehtona kävelyretki 
rantapoluilla Hugon ympäri, ellei kenttä ole pelikunnossa. Toukokuussa aloitetaan Lady Meeting-nimellä 
kulkevat tapahtumat keskiviikkoisin. Näihin tapahtumiin yhdistämme ’kummikierrokset’ joihin voivat 
osallistua golfin uudet harrastajat kokeneiden senioripelaajien seurassa.  
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Hyväntekeväisyystapahtuma Koivikko-scramble toteutuu elokuussa. Tunari Kiulu, Seniorimaraton, 
Reikäpelicup, Evertin Prisma-pelit ja muut tutut tapahtumat toteutuvat entiseen tyyliin. Pelimatka 
Uppsalaan peruuntuu jälleen, mutta elokuussa toteutamme kotimaisen 3-kentän peliretken. Seuraotteluita 
pelataan kaksi, vieraissa kohdataan Kanava Golf ja Nokia River Golf.  
 
Ohjelmassa ovat myös tuttuun tapaan AGK-TawG viikkokilpailut, Ryder Cup tyyppinen ottelu Tawast Golfia 
vastaan, kaupunkiottelu Hämeenlinna-Hyvinkää sekä 10-seuran ottelu.  
 
Kaikki toiminta vaatii vapaaehtoisia vetäjiä. Olisipa toiminta sitten vaikka höntsägolfia, kummitoimintaa, 
puttikisoja illalla tai karaokekilpailut golffareille, niin ideoita ja vetäjiä tarvitaan. Etenemme 
tapahtumapohjaisesti, jolloin valittu vetäjä hoitaa ’oman tapahtumansa’ eikä hänen tarvitse kantaa huolta 
toimikunnan muista tehtävistä. Tervetuloa mukaan! 
 
Miestoimikunta 
 
Man Power Tour -sarja järjestetään jälleen kuuden osakilpailun sarjana, joista yksi osakilpailu pelataan 
vieraskentällä. Suunnitteilla on myös viikkokilpailuja ja muita tapahtumia, kuten pokerigolf. Kauden 
päättävä tilaisuus pidetään Everstillä. 
Tavoitteena on pitää osallistujamäärä nykyisellä tasollaan ja siinä ohessa saada myös uusia jäseniä 
toimintaan mukaan. 
 
Junioritoimikunta 
 
Viime kaudella Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi kaksivuotisen palkkatuen Hämeenlinnan 
juniorikoordinaattorin palkkaamista varten. Juniorikoordinaattori Antti-Jussi Järvinen on siis Aulangon ja 
Tawastin junioritoimintojen käytettävissä ainakin vuoden 2022 loppuun saakka. Molemmilla golfseuroilla 
on myös omavastuuosuus koordinaattorin palkkakustannuksista.  
 
Kauden 2022 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. 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.  
 
Junioritoimikunta hakee aktiivisesti uusia ohjaajia junioreiden vanhemmista tai vanhemmista junioreista. 
Kouluyhteistyötä juniorikoordinaattorin avustamana jatketaan ja laajennetaan Hämeenlinnan seudulla.  
 
AGK:n junioritoiminnalle on myönnetty Olympiakomitean Tähtiseura-merkki. Tähtimerkki on 
Olympiakomitean ja lajiliiton myöntämä tunnus urheiluseuralle, joka täyttää toiminnan erikseen määritetyt 
laatutekijät.  Lisäksi AGK:n junioritoiminta ylläpitää Golfliiton laatumerkkiä.  
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Kapteeni ja edustuspelaajat 
 
Golfkauden avauslyönnin lisäksi kapteeni tulee järjestämään sääntöopetusta kapteenin kierroksilla, joita 
järjestetään uusien jäsenten iltojen yhteydessä.  
 
Klubiottelut pelataan Tawast Golfia ja Lahden Golfia vastaan.  
 
Kapteeni valitsee yhdessä edustuspelaajien vastuuhenkilön kanssa yli 21-vuotiaat edustuspelaajat ennen 
kilpailukauden alkua. Valinta perustuu edellisten kausien näyttöihin. Edustuspelaajilta odotetaan hyvää 
menestystä golfliiton eri ikäluokkien kilpailusarjoissa. Edustuspelaajilta odotetaan osallistumista klubin 
juniori- ja kilpailutoimikunnan toimintaan.    
 
Valmennus 
 
AGK:n valmennustoiminnasta vastaa head pro Juha Hakulinen. Hakulisen apuna opetustoiminnassa 
toimivat PGA pro Tapio Sillanpää sekä pääsääntöisesti junioriryhmissä valmentava golfopettaja Juha 
Santala.  
 
Golfin opetustoiminta keskittyy kauden alussa valmistuvaan Aulangon Golfstudioon. Modernilla tekniikalla 
varustettu studio toimii kesäkaudella valmennuskeskuksena ja talvikaudella simulaattoristudiona.  
 
Golfin aloituskursseja järjestetään ja markkinoidaan aktiivisesti. Jäsenille tarjotaan yksityisopetuksen lisäksi 
jatkokursseja ja toimikunnille suunnattua opetustoimintaa.  
 
Alkeiskurssien jatkoksi uusille pelaajille on suunnitteilla syvällisempiä lajiin perehdyttämismenetelmiä.  
 
Edustus- ja junioripelaajien ympärivuotinen valmennustoiminta tähtää pelaajien pelitaidon parantamiseen 
ja sitä kautta menestykseen kilpakentillä.  
 
Studion lisäksi talvikauden harjoittelutilana toimii Pullerin golfhalli.  
 
Tiedottaminen 
 
Kaudella 2022 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. 


