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AGK hyvässä vauhdissa  
On taas harrastamisen ja kilpailujen aika. Golfkausi on alka-
massa pitkän talven jälkeen.

AGK on vahvasti suomalaisen golfin keskiössä tänä vuonna. 
Hämeenlinnalainen golfyhteisö, Tiilaakso, isännöi Golfliiton 
liittokokousta Aulangolla maaliskuun alussa. Toimitusjoh-
tajamme, Kari Kuivasaari, kertoi runsaslukuiselle liittoko-
kousväelle Hämeenlinnan seudun seurojen yhteistyöstä ja 
esitys sai ansaitsemaansa kiitosta ja ihastelua. Olemme ol-
leet suunnannäyttäjiä ja esimerkkejä monille muille klubeille 
Suomessa. Tiilaaksosta voidaan todeta muodostuneen jo 
arvokas brändi suomalaiseen golfiin.

Eversti- kentällämme järjestetään heinäkuussa miesten ja 
naisten lyöntipelien SM-kilpailut pitkän tauon jälkeen. Edel-
lisen kerran Aulangolla järjestettiin miesten mestaruuskil-
pailut vuonna 1966 ja naisten vastaavat vuonna 1970. Pää-
semme osoittamaan aulankolaista osaamista golfkilpailujen 
järjestämisessä. Tämä on hieno haaste seurallemme.

Heti SM-kilpailujen perään saamme vielä isännöidä Suo-
men golfseurojen puheenjohtajapäiviä. Tässäkin yhteydessä 
perinteikäs klubimme tulee valtakunnallisesti esille. Stra-
tegiamme yhtenä tavoitteena on olla johtavia golfseuroja 
Suomessa. Nämä valtakunnalliset tapahtumat vievät omal-
ta osaltaan AGK:n arvostusta suomalaisessa golfyhteisössä 
varmasti eteenpäin.

Yksi tämän toimintakauden painopistealueista, ja haasteis-
ta, meillä on junioripelaajien määrän kasvattaminen, tule-
vaisuuden aulankolaisten houkutteleminen golfin pariin. 
Tällä on suuri merkitys lasten ja nuorten liikuttajana, mutta 
myös klubimme elinvoimaisuuden säilyttämisessä tulevai-
suudessakin. Jo tämän kauden budjetointivaiheessa tämä 
haaste on otettu huomioon. Resursseja nuorisotoimintaan 
lisättiin. Asia sai yksimielisen hyväksynnän varsinaisessa ko-
kouksessamme. Tässä tehtävässä me voimme jokainen au-
lankolainen olla mukana kannustamassa nuoria hienon lajin 
pariin. Muistetaan huomioida nuorten jäsentemme tärkeys. 
Tehdään yhdessä golfista monelle nuorellekin elinikäiseksi 
muodostuva harrastus.

Haluan vielä kiittää luottamuksesta valinnastani jatkamaan 
hienon ja perinteikkään klubimme puheenjohtajana. Halli-
tuksessa tapahtui yksi muutos, kun junioritoimikunnan ve-
täjä, Juha Hakulinen, ilmoitti, että hän keskittyy golf-ope-
tukseen tavoitteenaan Pro-status. Hienoa, että ’Uma’ jatkaa 
kuitenkin meidän toiminnassa. Uudeksi junioritoimikunnan 
vetäjäksi ja hallituksen jäseneksi valittiin Vesa Jarho. Tervetu-
loa ’Vesku’ remmiin.

Pidetään yllä hyvää, rentoa AGK:n klubihenkeä ja otetaan 
nuoret avosylin mukaan.

Hyvää golfkautta toivottaen
Risto Korpela
puheenjohtaja
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Teksti: Risto Korpela, kuva: Pekka Heinonen



Aulankolainen 1/20124

Teksti: Sanni ja Kari Kuivasaari

Aulangon golfetiketin tämän vuoden 
pääteemoina ovat turvallisuus ja pe-
lisujuvuus. Olemme koonneet lyhyen 
muistilistan yleisimmistä teemaan liit-
tyvistä asioista. Lisäksi olemme määri-
telleet Hugo-kentän erityisturvallisuus-
ohjeet, jotka tullaan jakamaan kaikille 
Hugon kiertäjille. 
Ei toki unohdeta muita tärkeitä golfin 
käyttäytymisohjeita, kuten lyönti- ja 
alastulojälkien korjaamista ja kanssa-
pelaajien huomioimista. 

TURVALLISUUS
• Vasta kun edellinen ryhmä on turvalli-
sen etäisyyden päässä, voit jatkaa peliä. 
• Kentänhoitajalla on kentällä etuoi-
keus. Voit jatkaa peliä, vasta kun hän 
on antanut siihen luvan. 
• Huuda FORE, jos on pieninkin vaara 
pallon osumisesta toisiin ihmisiin. 
• Älä pelaa salamoinnin uhatessa. Si-
nulla on sääntöjen mukaan oikeus kes-
keyttää pelaaminen ja hakeutua tur-
vaan, jos uskot salamoinnin uhkaavan 
sinua.

Hugon erityisturvallisuusohjeet 
Hugo-kentän alueella sijaitsee yleisiä 
ja ulkoilijoiden suosiossa olevia käve-
lyteitä. Useat väylät sijaitsevat aivan 
kävelyteiden läheisyydessä. Pyydämme 
kaikkia kentällä pelaavia kiinnittämään 
erityistä huomioita alueella liikkuviin 
ulkoilijoihin ja vierekkäisillä väylillä pe-
laaviin peliryhmiin.  

1. väylä
Avaus
- soita kelloa avauslyöntien jälkeen, 
jotta rangella harjoittelevat huomaavat 
sinut
Jatkolyönnit
- huomioi väylän läpi ja vieressä olevat 
kävelytiet
- vastakkain pelattavan 7. väylän pe-
laajat ovat etuoikeutettuja. Suojaudu 
7. väylän avauksia poikkitien puiden 
taakse. 

Aulangon golfetiketti

3. väylä
Avaus
- varmista ennen avauslyöntiä punaisen 
tiin vieressä olevalta kummulta, että 
edellä menevät pelaajat ovat viheriöllä 
tai pelanneet väylän loppuun (Huom! 
Vanha ohje kellonsoitosta on poistet-
tu). 
4. väylä
Avaus
- huomioi väylän oikealla puolella oleva 
kävelytie. Avauslyöntiä ei saa lyödä, jos 
kävelytiellä on kulkijoita.
7. väylä
Avaus
- huomioi väylän läpi ja vasemmalla 
puolella menevät kävelytiet
- huomioi 1. väylää pelaavat
8. väylä
- siirry tiipaikalle vasta, kun 9. väylän 
pelaajat ovat lyöneet avauslyönnit. 
Odota avauslyöntejä puiden suojissa.
 - huomioi 9. väylän pelaajat
9. väylä
Avaus
- huomioi vasemmalla oleva maantie ja 
väylän läpi sekä oikealla kulkevat käve-
lytiet
- huomioi 8. väylän pelaajat
Henkilövahingon sattuessa soita tar-
vittaessa yleiseen hätänumeroon 112 
sekä caddiemasterille 03-6537741. 
Caddiemaster opastaa pelastusauton 
paikalle.

PELISUJUVUUS
Pelisujuvuus on tärkeä osa onnistunut-
ta golfkierrosta. Tässä ohjeita, kuinka 
Aulangolla saadaan kierrokset onnistu-
maan:
Noudata annettuja määräyksiä pelino-
peudesta. Hugolla kierrosaika on enin-
tään 2 tuntia. Tavoiteajassa on pysyttä-
vä, koska Hugolla pelinopeus vaikuttaa 
myös ajanvaraukseen.
Everstillä kierrosaika on enintään 4 tun-
tia 30 minuuttia. Kierrosaikaan sisältyy 
15 minuutin tauko yhdeksän reiän jäl-
keen.

Ole valmiina pelaamaan, kun on sinun 
vuorosi lyödä. Valitse maila ajoissa ja 
laita hanska käteen odotellessasi lyön-
tivuoroasi. Vältä liikoja harjoitusheilah-
duksia.
Jos peliryhmäsi jää jälkeen edellisen 
ryhmän vauhdista siten että väliin jää 
yksi kokonainen reikä, päästäkää taka-
na tuleva ryhmä ohi! Jos edellä menevä 
peliryhmä ei huomaa tehdä näin, voi 
takana pelaavaa ryhmä myös pyytää 
ohituslupaa. 
Peliryhmäsi paikka ei ole siis takana tu-
levan ryhmän edessä, vaan edessä me-
nevän ryhmän takana!

SUJUVA PELIMUOTO
Aina ei tarvitse pelata tulosta, koita 
vaihteeksi uutta brittien suosimaa pe-
limuotoa:
Jokainen peliryhmän jäsen pelaa tasoi-
tuksellista reikäpeliä kenttää vastaan. 
Reiän voitettuaan pelaaja merkkaa tu-
loskorttiin ko. reiän kohdalle ”+1” ja 
hävitessään ”-1”. Tasatulos merkitään 
”0”. Kierroksen jälkeen pelaajat las-
kevat, kenen yhteenlaskettu tulos on 
paras. 
Esimerkki: Everstin 1. väylällä par on 4 
ja pelaajan oma par on 5. Tällöin tulok-
sella neljä voittaa reiän ja tuloskorttiin 
merkitään ”+1”. Tuloksella 5 reikä me-
nee tasan ja merkitään ”0”. Jos pelaaja 
on lyönyt jo viisi lyöntiä, voi pallon nos-
taa ja siirtyä seuraavalle väylälle, kenttä 
voitti väylän ja merkitään ”-1”. Pallon 
nostaminen nopeuttaa peliä, koska sil-
lä ei ole väliä kuinka monella lyönnillä 
oma par ylittyy. 
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Kuva: Pekka Heinonen

Amatöörigolfin tärkein kansallinen tapahtuma, miesten ja 
naisten lyöntipelin Suomen mestaruuskilpailut, järjestetään 
ensi vuoden heinäkuussa Everstillä. SM-kilpailujen pelipäivät 
ovat 18.-21.7.2012. Päivää ennen eli tiistaina 17.7. kentällä 
järjestetään am/am –kutsukilpailu. Eversti on kilpailun vuok-
si suljettu 17.-21.7. 
Onnistuneen tapahtuman järjestäminen maamme parhaille 
amatööreille on kunnia asia aulankolaisille. Sen lisäksi, että 
kenttä tullaan virittämään parhaimpaan ja haastavampaan 
kuntoonsa tulemme tarvitsemaan useita kymmeniä va-
paaehtoisia jäseniämme kilpailun toimitsijatehtäviin.  Tähän 
mennessä toimitsijatehtäviin on ilmoittautunut n. 20 va-
paaehtoista.  

Lyöntipelin SM-kilpailut Everstillä
Ilmoittautuminen SM-toimitsijaksi
Vapaaehtoiset sijoittuvat seuraaviin tehtäviin: Klubial-
ueen ja ympäristön valvonta, pysäköinnin valvonta, en-
siapupäivystys, tulospalvelu, forecaddiet. Toivomme, että 
vapaaehtoiset voisivat työskennellä kilpailuviikon aikana 2-4 
pelipäivän ajan. Vapaaehtoiset saavat SM-logolla varustetun 
golfpaidan ja kilpailupäivän aterian.  Ilmoittautuminen to-
imitsijatehtäviin söhköpostilla kari.kuivasaari@aulankogolf.fi 
tai Everstin caddiemasterille.  Ilmoita tehtävä, johon ensisi-
jaisesti haluaisit sijoittua, päivät, jotka olet halukas työsken-
telemään ja paidan kokosi. 
Jokaiselle toimitsijaryhmälle järjestetään tehtävään liittyvä 
koulutustilaisuus hyvissä ajoin ennen kilpailua. 

Junioreille uusi vetäjä
Vesa Jarhosta AGK:n junioritoimikunnan puheenjohtaja

48 vuotias opistoupseeri Parolannum-
melta.

Perhe: Vaimo Päivi (pelaa golfia), tytär 
Johanna 22 v. (ei pelaa), poika Lauri 
14 v. (pelaa golfia).

Harrastukset: Golf ja salibandy, jossa 
olen valmentanut kahdeksan vuotta. 
Näiden lisäksi kaikenlainen kuntolii-
kunta

Ensimmäiset kosketukset golfmailoihin 
Tuomelan koulun kentällä 70-luvun 
alussa, jolloin lyötiin palloa ympäri 
kenttää yhdessä veljeni Jukan, Sil-
lanpään Jussin, Nurmen Timon, 
Kuivasaaren Markon ja Selinin Juhan 
kanssa. 70-luvun puolessa välissä 
liityin AGK:iin, jossa sitten pelailin aina 
siihen asti kunnes menin armeijaan 
vuonna 1984.
Omalla tavalla kipinä lajiin on kyte-
nyt kokoajan niin, että olen melkein 
vuosittain silloin tällöin käynyt rangella 
lyömässä kopan tai kaksi. Palasin 
takaisin kentälle v. 2006 ja seuraa-
vana vuonna perässä tuli vaimo ja sitä 
seuraavana vuonna myös Lauri.
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TEEMANA TURVALLISUUS

Meille tutuilla kentillä pelaaminen saat-
taa johtaa turvallisuuden tunteeseen, 
jopa välinpitämättömyyteen, kun unoh-
damme katsoa kenttää ”vieraspelaa-
jan” silmin. Meillä on kaksi toisistaan 
poikkeavaa kenttää. Eversti on uusi ja 
moderni kenttä, jonka suunnittelussa 
turvallisuusteema on jo huomioitu. Toi-
nen, puistomainen Hugo on yli 70-vuo-
tias. Tuolloin pelaaminen, pelivälineet ja 
pelaajat olivat toisen tasoisia kuin nyt. 
Tämä tuo erilaisia haasteita nykypelaa-
jalle. 

Helposti tulee ajateltua vaikkapa:
”Ei tuolla ikinä kukaan aikaisemmin-
kaan ole ollut”
”Oikaisen tästä, kun ei tiiltä kukaan 
avaa tänne”
”Mennään nyt vaan, kyllä ne huutavat, 
jos pallo tulee tänne”
Ei ole ollenkaan huono ajatus tutustua 
tutullakin kentällä aina silloin tällöin 
tutustua väyläoppaan mittoihin, väli-
matkoihin ja opasteisiin. Pelaaja itse voi 
myös uudelle tiille siirtyessään miettiä 
kyseisen väylän vaaranpaikat (risteävät 
väylät/tiet/isot puut)  ja suunnitella pe-
laamisen turvalliseksi välttäen mm. tur-
han riskinoton.
Hugolla pelatessa on kiinnitettävä eri-
tyistä huomioita alueella liikkuviin ul-
koilijoihin!
Pelaajahan ei missään olosuhteissa saa 
aiheuttaa tahallista vaaraa myöskään 
muille pelaajille tai kenttähenkilökun-
nalle, se on aina muistettava. Turvalli-
sen pelaamisen ohjeita on kirjattu sään-
töoppaisiin mutta yksinkertaisimmillaan 
sen voisi kiteyttää: jos on olemassa ris-
ki osua pallolla toisiin henkilöihin, älä 
lyö. Samoin ollessasi vaaravyöhykkeel-

lä, että sinuun voi osua, anna merkki 
olemassaolostasi esimerkiksi jättämällä 
kärryt väylälle.

Jokaisen pelaajan hcp perustuu omaan 
pelitaitoon ja osaamiseen. Suuren ta-
soituksen omaavan pelaajan tai usein 
samassa seurassa pelaavien olisi hyvä 
vaihdella peliseuraansa silloin tällöin. 
Tutussa ryhmässä luottaa helposti toi-
sen osaavan säännöt tai huolehtivan 
turvallisuudesta eikä Fore-huutoa opi 
käyttämään. Sääntöjen tuntemus pa-
ranee vain pelaamalla ja sääntöihin 
tutustumalla. Naisten onkin tärkeää 
pelata eri pelaajien kanssa ja tutustua 
itsenäisesti sääntöoppaisiin sekä ottaa 

osaa koulutuksiin ja kapteenin kierrok-
siin. Pelin kehittyessä olisi hyvä käydä 
rangella lyömässä (jo harjoituksenkin 
kannalta) eri mailoilla, jotta tietää mi-
ten pitkälle milläkin mailalla pystyy lyö-
mään. Oikeilla mailavalinnoilla välttyy 
vaaratilanteilta ja tuloskunto kohenee!

On monia sääntöjä, jotka tukevat suo-
raan turvallisuutta, mm.:
• rikkinäisillä välineillä ei saa pelata
• lyöntijärjestys, niin  tiillä kuin väylillä-
kin
• dropping -, vesieste-, ja vapautumis-
sääntöjen tunteminen
• pelaaminen ukonilmalla  on kielletty

Jokaisen tulee huolehtia, että peliväli-
neet ovat turvalliset, päivitetyt ja nai-
sille sopivat. Painavilla, miehille suun-
nitelluilla ”perintömailoilla ” on vaikea 
pelata turvallisesti ja nautinnollisesti. 
Tulemalla ajoissa kentälle säänmukai-
sessa asussa, etiketti hallussa, varmistat 
pelimukavuuden ja -turvallisuuden niin 
itsellesi kuin peliseurallesi. Bägistä tu-
lee lisäksi löytyä greenihaarukka, kynä, 
laastarit, aurinkosuoja ja energiaa peli-
kierrokselle antavat eväät.
Mitään näistä ei ole liian vaikeaa toteut-
taa ja vaikka absolutista turvallisuutta 
ei olekaan, voimme kaikki saada näillä 
pienillä asioilla tämän tärkeän tunteen 
aikaiseksi.

Naisten Sunnuntaina kutsumme miehet 
mukaan Hugolle, jossa tutustumme ai-
heeseen: Turvagolf! Miten sen teemme, 
selviää, kun tulet rohkeasti mukaan!

Naistoimikunnan puolesta,
Anu ja Ellu

Tekstit: Anu Kärmeniemi ja Elina Torkko-Hieto
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Seurojen ladykapteenien kevätkokouksessa Naisten Sunnuntain (10.6.2012) teemaksi valittiin tur-
vallisuus, joka on hyvä ja aina ajankohtainen teema. Niinpä tulevana kesänä kaikissa naistoimikun-
nan järjestämissä tapahtumissa kulkee punaisena lankana turvallisuusteema; pelaaminen, välineet, 
itsestään huolehtiminen.
Mitä golfissa on turvallisuus? Se on tilanteita, mutta myös tekoja, missä vaaroja ja uhkia ei ole, tai 
ne on pyritty vähentämään minimiin. Mutta miten voimme naisgolffareina huomioida turvallisuu-
den pelatessamme?

Kati Hirvonen ja Minna Koskinen Nais-
ten Sunnuntain tunnelmissa.
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Omaa sääntötietämystäsi voit 
testata vaikkapa etsimällä vir-
heet alla olevasta tekstistä:

Meeri ja Keke  aloittivat golfin viime 
syksynä. Heidän yhteenlaskettu tasoi-
tuksensa on 108. He halusivat lähteä 
kentälle kahdestaan, vaikka seuran 
kapteeni Saku olisi mielellään lähtenyt 
heidän kanssaan opastuskierrokselle. 
Meeri kuiskutti Kakelle, ettei halua 
muita samaan ryhmään, kun ei vielä 
osaa ja on niin huono!
Tii-aika oli klo 16.10 ja Meeri juoksi 
autolta suoraan tiille klo 16.08, missä 
Keke jo sitoi kengännauhojaan huo-
maten, että oli tulleessaan unohtanut 
ilmoittautua caddiemasterille.
Väylän puolessavälissä Keken lyönti 
lähti madontappajana kohti läheistä 
puskaa, jonka takana oli vesieste. 
Kumpikaan ei nähnyt varmasti mihin 

pallo meni, mutta Meeri oli näkevi-
nään, että se pysähtyi hiekkaan ennen 
puskaa. Kumpikin veti kärrynsä puun 
taakse toivoen, että takana tuleva ryh-
mä ei olisi nähnyt tätä epäonnistunutta 
lyöntiä. Palloa etsittiin ja etsittiin 8 min 
ajan. Takana tulevat viittoilivat jotain 
ja Meeri vilkutti takaisin, että ei tässä 
enää kauan mene.
Keke heitti pallon väylälle, koska 
puskan vierestä olisi ollut niin vaikea 
lyödä, siinä kun oli niin korkea raffi-
kin. Keke suuntasi lyöntinsä suoraan 
griinille. Vasta lyönnin jälkeen hän 
ihmetteli,että missähän se lippu on, 
kun sitä ei näy ollenkaan? Lippu olikin 
vielä maassa ja edellinen ryhmä oli 
puttailemassa.
Meeriä alkoi kesken kierroksen heikot-
tamaan, koska hän oli tullut kiireellä 
suoraan pitkän työpäivän jälkeen. 
Bägistä löytyi onneksi viime viikolla 

täytetty vesipullo, eväsbanaani oli sen 
sijaan jäänyt taukotilan pöydälle. Jo-
kaisella väylällä Meeri ja Keke pelasivat 
pallon aina reikään asti, jotta saisivat 
aloittelijoina lyöntipelituloksen kort-
tiinsa.
Keke ajatteli avaavansa par 4 väy-
län uudella driverillaan, vaikka väylä 
kääntyi lievästi vasemmalle. Lyönti lähti 
suoraan oikealle, kohti seuraavan väy-
län griiniä. Kumpikin katsoi hölmisty-
neenä toisiaan. Kun pallo putosi griinin 
viereen ja lähti rullaamaan kohti siellä 
olevia pelaajia Keke huusi ”varokaa!”
Viimeisellä griinillä Meeri puttasi 
ylipitkällä miehensä autotallin perälle 
hylkäämällä putterilla lyhyen puttinsa 
harmittavasti ohi.
Ihan kiva kierros totesivat he yhteen 
ääneen. 
– Mennäänkö pian kotiin, niin ehdi-
tään katsoa uutiset, sanoi Keke. 

Kuvat: Pekka Kärmeniemi ja Matti Korpimaa

Kun ryhmäsi on pelannut greenin, huolehdi että lippu 
nostetaan viipymättä paikoilleen. 

FORE-huutoa ei kannata pelätä; mieluummin kerran liikaa, 
kuin yksi liian vähän!

Tunne säännöt! Vaikka pallo pelattavissa, arvio riskit ja 
vaaranpaikat, tee päätös vasta niiden pohjalta.

Muista sään mukainen varustus!
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Tulevaisuus näyttää kirkkaalta
Golfliiton Talenttiryhmä leireili Lounais-Espanjassa

Teksti ja kuva: Juha Hakulinen

Jussi Nieminen (oik.) ja Niklas Reijonen (HGK) laskevat lähipelikisan tuloksia 
tuulisessa Costa Ballenassa.

12–14-vuotiaat talenttiryhmäläiset, 
mukana myös Aulangon Jussi Niemi-
nen, pääsivät pitkän talviharjoituskau-
den jälkeen nauttimaan ruoholta lyö-
misen autuudesta. Pari ensimmäistä 
päivää menivät tuntuman hakemiseen, 
mutta sen jälkeen talven ruosteet olivat 
häipyneet.
Golfliiton liittovalmentajat Juha Skyt-
tä ja Petteri Nykky olivat laatineet 18 

juniorille työntäyteisen leiriohjelman. 
Aamut alkoivat 7.20 aamulenkillä ja 
golfharjoitukset starttasivat yhdeksäl-
tä. Jokaisena kahdeksana leiripäivänä 
lapset pelasivat vähintään 18 reikää ja 
harjoittelivat vielä usean tunnin ajan sii-
hen päälle. Harjoituksissa painopiste oli 
hyvin pitkälle lähipelissä ja harjoitukset 
olivat pelinomaisia. Osalla junioreista 
lähipelitaidot ovat todella maagisia. 

Paras kierrostulos kaksi alle parin. Yksi hole-in-one. Viisi birdietä yhdellä kierroksella. Pisin drive 
280 metriä. Leirikilpailun voittotulos 36 reiän kisassa kaksi yli parin. Ja loputon määrä loistavia 
suorituksia lähipelikilpailuissa.
Tuossa pieni otos Golfliiton Talenttiryhmän harjoitusleiristä Costa Ballenassa, jossa huippusuorituk-
set seurasivat toisiaan. 

Heidän itseluottamuksensa on rajaton, 
ja jokaista lyöntiä lähdetään upotta-
maan, eikä vain pelaamaan johonkin 
sinne päin!
Elämänsä ensimmäiselle lentomatkalle 
päässyt Jussi otti leiristä ilon irti. Jussin 
paras kierrostulos oli 77 lyöntiä, ja lei-
rin aikana peli ja lyönti saatiin hyvälle 
uralle. Leirin kohokohtakin oli Jussilla 
selkeästi mielessä.
– Oli hienoa päästä pelaamaan Marika 
Vossin kanssa, hehkutti Jussi kierros-
taan naisten maajoukkueeseen kuulu-
van Vossin kanssa.
Myös Skyttä oli tyytyväinen Jussin suo-
rituksiin.
– Pari ensimmäistä päivää Jussin lyönti 
oli hieman hakemista, mutta sen jäl-
keen rytmi löytyi, Skyttä analysoi.
Salibandyvalmentajana maineensa 
luonut Nykky antoi leirin tärkeimmän 
ohjeen pelaajille heti ensimmäisenä 
päivänä.
– On tärkeää, että pelaatte sellaisia kil-
pailuja, jotka voitte voittaa, kuului Ny-
kyn neuvo. 
On turha mennä pelaamaan valkoisil-
ta tiiltä, jos lyöntipituudet eivät vielä 
riitä sieltä pelaamiseen. Punaisilta tiiltä 
pelaaminen ei tarkoita sitä, ettei voisi 
lyödä pitkiä draiveja, mutta lähestymis-
lyöntejä saa lyödä lyhyillä raudoilla ja 
wedgeillä. On paljon palkitsevampaa 
pelata hyvällä pelillä muutaman lyön-
nin alle parin punaisilta kuin samalla 
pelillä kahdeksankymmenen tuntu-
maan valkoisilta. Tämä on hyvä ohje 
kaikille pelaajille ikään katsomatta! 
Talenttiryhmän toiminnassa on todelli-
nen tekemisen meininki ja on ollut ilo 
seurata heidän edesottamuksiaan tal-
ven aikana Vierumäellä ja nyt Espan-
jassa. Porukassa on suomalaisen golfin 
kirkkaimmat toivot kasattuna yhteen 
porukkaan. Heistä tullaan vielä kuule-
maan!
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Kapteenin terveiset 

Tätä tekstiä kirjoittaessani takapihalla on vielä puolisen metriä lunta 
ja Pekka Pouta lupasi sitä tulevalle viikonlopulle lisää. Ihan vielä ei siis 
päästä mailoja Aulangolla ulkoiluttamaan. Kaukana se ei kuitenkaan 
varmasti ole, sillä tänä samaisena päivänä Vihti Golf ilmoitti kenttänsä 
avaamisesta. Lumi sulaa lopulta pois ja pian Hugoltakin kuuluu lintujen 
äänien lisäksi tuttu ”fore” huuto.
Kauden alkaessa haluankin muistuttaa muutamista tärkeistä asioista. 
Jäsenkyselyssä toivottiin panostusta turvallisuuteen ja joustavaan peliin. 
Kentillä pyritään tekemään sekä joustavuutta, että turvallisuutta lisääviä 
asioita, mutta suurin vastuu näistä molemmista kuuluu meille pelaajille.
Pelaajamäärät kasvavat ja samalla pelinopeuden tärkeys kasvaa vuosi 
vuodelta. Tänä vuonna siihen tullaan kiinnittämään erityistä huomiota. 
Joustava pelaaminen perinteisesti tarkoittaa sitä, että annetaan no-
peammille tietä, valmistaudutaan lyöntiin ajoissa ja liikutaan ripeästi. 
Näiden lisäksi tässä muutama vinkki jolla peli etenee paremmin.
Jos hukkaat pallon, etkä ole lyönyt varapalloa, voit harjoituskierroksella 
pudottaa uuden pallon peliin yhdellä rangaistuslyönnillä ja säästyä näin 
takaisin tiille kävelyltä. Näinhän kisoissa ei voi toimia, mutta harjoituski-
erroksella suosittelen tätä käytäntöä pelin jouduttamiseksi.
Usein näkee, että täydellä kentällä menee peräkkäin kahden hengen 
ryhmiä, jotka joutuvat odottamaan neljän hengen ryhmien perässä. 
Kannustankin nyt siis kaikkia rohkeasti liittymään toistensa ryhmiin. 
Näin saadaan kenttää tasaisesti täytettyä ja kierrokset etenevät 
joustavasti. Samalla saat mahdollisuuden tutustua ihmisiin ja saada 
uusia pelikavereita.
Aiemmin mainitsemani ”fore” huuto kaikuu väylien välissä silloin täl-
löin. Tätä huutoa käytetään meillä vähän liiankin säästeliäästi. Jos lyöt 
pallon niin, että et voi olla varma onko siitä muille vaaraa, huuda aina 
fore!! On parempi huutaa se liian usein kuin yhden kerran liian vähän. 
Vastuu foren huutamisesta ei ole yksistään pelaajalla vaan koko ryhmäl-
lä! Usein pelikaverit näkevätkin pallon paremmin kuin lyöjä itse.
Toivotan puolestani oikein hyvää kauden alkua! 

Teksti: Vesa Rontu, kuva: Anna Rysä
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Me Klubimme golfopetustoiminnasta 
vastaavat golfopettajat ja valmentajat 
olemme kuluneen kevättalven aikana 
puntaroineet aulankolaisen golfyhtei-
sön opetustarpeita kokonaisuutena.
Jonkinlaisen mielikuvan kysynnästä ja 
asiakastyytyväisyydestä saimme viime-
kesäisestä jäsenkyselystä, kiitos vain 
teille hyvät aulankolaiset palautteesta 
ja uusista ideoista.  Vaikka tuo palaute 
meitä Aulangon Golfakatemiassa mai-
rittelikin, ei tässä silti auta jäädä päivää 
paistattelemaan vaan hihat on käärit-
tävä ja valmistauduttava uuteen uljaa-
seen kauteen.  

Ajan hermolla on oltava ja pysyttävä ke-
hityksessä mukana, golfopettajan työ-
kalupakki kaipaa aina pientä päivitystä 
ja joskus jopa niin rakkaitten, mutta 
antiikkisten työkalujen hylkäämistä. On 
uskallettava heittäytyä mukaan ajan 
virtaan unohtamatta silti lajin perintei-
siä arvoja. Homma on syytä aina pitää 
riittävän yksinkertaisena ja selkokieli-

Uuteen kauteen uusin eväin
senä. Hienoilla termeillä ja svingiteori-
oilla briljeeraaminen opetustilanteessa 
kertoo enemmänkin golfpro:n kypsy-
mättömyydestä pitää puurot ja vellit 
erillään toisistaan, ei niinkään asiakas-
lähtöisestä palveluhengestä. Tietoa on 
silti hyvä olla varastossa odottamas-
sa hetkeä, jolloin on laitettava peliin 
enemmän, on vain muistettava tosiasia 
miksi luoja loi meille yhden suun ja kak-
si korvaa!  

Aulangon Golfakatemia  lähtee tule-
vaan kauteen painottaen opetustoi-
minnassaan seuraavia visioita:
1. Peruskurssitoiminta nojaa PGA-
tasoiseen, selkokieliseen ja tehokkaa-
seen opetusfilosofiaan. Kurssilaisten 
sitouttaminen AGK:n jäsenyyteen ja 
pelioikeuksiin kohtuuhintaisella Start-
tipaketilla palvelee koko aulankolaista 
golfperhettä pitkälläkin tähtäyksellä.
2. Jo pelaavien aulankolaisten pelitai-
tojen edelleen kehittäminen ja heistä 
huolehtiminen on päätehtävämme. 

Teksti ja kuva: Tapio Sillanpää
—P
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—

Jatkokurssitus on lähellä sydäntämme 
ja tulemme panostamaan tähän.
3. Klubimme toimikuntien palvelut – 
juniorit, naiset, seniorit, miehet omina 
kohderyhminään pidetään jatkossakin 
oleellisena osana Akatemian ja AGK:n 
välisessä yhteistyömallissa.
4. Aulankolaisen golfopetustoiminnan 
julkikuva olkoon tulevaisuudessakin 
rento ja helposti lähestyttävä. Vaikka 
pätevyyttä ja titteliä saattaa taustalta 
löytyäkin, kynnyksen tulla juttelemaan 
on oltava olematon.  Pönöttäjiä emme 
ole, besservissereiksi emme halua tulla, 
olkaamme siis aulankolaisia!

Ole hyvä ja käy tutustumassa palvelui-
himme 2012 Akatemian tai Aulanko 
Golfin kotisivuilta!
www.aulangongolfakatemia.fi tai 
www.aulankogolf.fi 

Riemukasta golfkesää!
Aulangon Golfakatemian puolesta
Tapio Sillanpää
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Miehissä on POWERIA
Miestoimikunta on toiminut 
seurassamme nyt kaksi vuotta 
ja saanut hyvän vastaanoton. 
Miesten rennot kilpailut hui-
pentuvat kauden päätöksessä, 
jossa Man Power Tour -osakil-
pailujen kiertopalkinto,  Vihreä 
Takki, puetaan voittajalle.

Pari vuotta sitten huomattiin olevan 
tarve myös miesten yhteiselle toimin-
nalle. AGK:n varsinaisessa kokouksessa 
hallitukseen tuolloin valittu Jari Aar-
nio lupautui kehittämään ja vetämään 
miesten omaa toimintaa seurassamme. 
Koska on kyse miehistä, niin toiminta 
on ollut pääsääntöisesti kilpailemista, 
mutta kuitenkin rennossa ilmapiirissä. 
Tasoituksellisella lyöntipelillä käytävät 
viikkokisat ovat keränneet keskimäärin 
parikymmentä pelaajaa kisaa kohti ja 
toimintaan viime kaudella osallistui kol-

misen kymmentä miesgolffaria. Viikko-
kisat on käyty joko yksilökilpailuina tai 
parikilpailuina, jolloin samaan joukku-
eeseen  arvotut pelaajat eivät ole olleet 
välttämättä toisilleen aiemmin tuttuja. 
Tämä yhdistää miesjoukkoa ja synnyt-
tää uusia tuttavuuksia.
Viime kaudella aloitettiin myös Man 
Power Tour, joka koostui neljästä osa-
kilpailusta. Loppu tuloksiin otetaan 
kolmen osakilpailut tulokset, joten yksi 
poissaolo ei vielä vie mahdollisuuksia 
kokonaiskisan voittoon.
MPT:n kiertopalkinnoksi Aarnio löysi 
teatterin pukuvuokraamon kätköistä 
’tyylikkään’ Vihreän Takin, joka tästä 
lähtien puetaan tourin voittajalle seu-
ran päättäjäisissä. Viime syksynä Every-
body-tapahtumassa Vihreän Takin sai 
harteilleen kiertuevoittaja Jukka Paak-
kola, joka kantoi sitä ylpeydellä aina 
pikkutunneille saakka.

Teksti: Pekka Heinonen, kuva: Matti Korpimaa

Lisäinfoa ilmoitustauluilta
Seuramme täysi-ikäisten miesten kan-
nattaa tarkkailla klubiemme ilmoitus-
tauluja, sillä niistä löytyy tarkempaa 
tietoa toukokuussa alkavista viikkoki-
soista sekä myöhemmin kesällä alka-
vasta MPT-sarjasta. 
—  Mikäli innokkuutta löytyy suunnitel-
missa on myös pelireissu vieraskentille 
sekä koulutusta seuran valmentajien 
johdolla, suunnittelee Aarnio.
Myös MPT-osakilpailujen määrä nos-
tetaan ensi kaudella kuuteen viime-
kesäisen neljän sijaan. Kuitenkin niin, 
että jokaiselta pelaajalta lopputuloksiin 
lasketaan neljän parhaan osakilpailun 
pisteet.
Miesten viikkokisojen rennon ilmapiirin 
toivotaan myös innostavan niitä, joille 
virallisiin kilpailukalenterin tapahtumiin 
osallistumisen kynnys on vielä liian suu-
ri.
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Jari Aarnio (vas.) ja Kari Kuivasaari 
(oik.) pukivat Jukka Paakkolalle Man 
Power Tourin voittajalle kuuluvan Vih-
reän Takin. 

MPT-pelipäivät:
pe 18.5. 
pe 1.6.
la  30.6.
pe 13.7. (Hugo)
la  11.8.
su 16.9.
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Lauri Jarho –kahden lajin taitaja
Monilla vanhemmilla golffa-
reilla talven kakkoslajina toimii 
keilaus, mutta nuoret kaipaa-
vat räväkämpää toimintaa. 
Lauri Jarhon vapaa-aika kuluu 
golfkentän lisäksi salibandy-
maalissa.

reaktioita, mikä onkin melkoinen vas-
tapaino golfissa tarvittaviin ominai-
suuksiin verrattuna. Sekä golfin pelaa-
minen, että maalivahtina toimiminen 
ovat lähinnä yksilölajeja, mutta niihin-
kin valmistautumisessa on eroa.
– Molempiin joutuu keskittymään sa-
malla tavalla vaikkakin golfsuoritus 
on pidempi. Säbä on huomattavasti 
enemmän fysiikkaan perustuvaa, kun 
taas golf on älypeli ja sitä kautta kes-
kittyminen on suuressa osassa, kertoo 
Lauri.
Salibandy eli säbä on nykynuorison 
suosikkilajeja ja se vei Laurinkin mu-
kanaan jo pienenä. Golf tuli kuvioihin 
viitisen vuotta sitten, kun isä houkutte-
li lajin pariin. Sen jälkeen golf on ollut 
myös Jarhoilla koko perheen yhteinen 
harrastus.

Levätäkin pitää
Salibandy vie Laurin maalinsuulle kol-
me - neljä kertaa viikossa – samoin kuin 
Pullerihallin golftreenit. Kun vielä koulu 
ja läksytkin pitää jossain välissä hoitaa, 
tietää se Kaurialan koulun 8-luokkalai-
selle kiireisiä päiviä.  
– Joskus täytyy ottaa harrastuksista va-
paapäivä, ettei bensa lopu, toteaa Lauri 
järkevästi.

Tavoitteitakin nuorukaisella urheilus-
sa on. Salibandyssä jo aluemitaleita 
saavuttaneen Laurin tavoite on pelata 
joskus SM-sarjaa. Golfissa seuraava 
tavoite on hyvät sijoitukset ensi kesän 
Tsemppi Tourilla. 
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— Teksti ja kuva: Pekka Heinonen

Lopuksi viidensuora:
1. Tiger vai Rory? Rory
2. Rauta 4 vai hybridi? Rauta 4
3. Hese vai Mäkki? Mäkki
4. Matikka vai enkku? Matikka
5. Golf vai salibandy? Säbä

Hiki lentää ja juomaa kuluu, kun Lauri 
torjuu laukauksia Steelersien junnujen 
treeneissä pukeutuneena maalivahdin-
suojuksiin. Kovaa kohti tulevia palloja 
Lauri on torjunut joukkueensa puolesta 
jo pienestä pitäen. Salibandymaalivah-
dilta vaaditaan ennen kaikkea nopeita 
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Seniorinaiset jälleen hyvällä asialla  

Seniorinaisten tämän kesän 
hyväntekeväisyyspeli on Koi-
vikko-kisa 1.9.2012 Hugolla. 
Tuolloin pelataan yhdeksän 
reikää scrambleä periaatteella, 
että kaikki on sallittua. Pääasia 
on, että rahaa tulee. 

Kahtena aikaisempana kesänä on ke-
rätty keinutuoleja Hämeenlinnan van-
hainkodeille. Hyväntekeväisyyskisojen 
saalis oli 30 keinutuolia. 
– Toivomme tietysti, että saamme ke-
rättyä varoja vielä enemmän kuin ai-
kaisemmin. Ajattelimme, että saatto-
hoitokoti on kaikenikäisten asia, ei vain 
seniorien. Aina on mukava miettiä uut-
ta ja keinutuoleja alkaa olla jo vanhain-
kodeissa tarpeeksi, kertoivat seniorien 
puuhanaiset Maria Nieminen, Pia Pere, 
Irene Kuusela ja Leena Rekonen. 
Naisten toivomus on, että uusi hyvän-
tekeväisyyskohde saisi aulankolaiset 
suuremmalla joukolla mukaan, myös 
hallitusten ja toimikuntien jäsenet. 

Myös Aulangon Golfklubi tukee asiaa 
lahjoittamalla kilpailumaksut hyvänte-
keväisyyteen. 

Seniorinaiset ovat jatkaneet hyvänte-
koa talvellakin. 
– Olemme tavanneet kerran viikossa, 
kahvitelleet ja samalla keränneet kuu-
delle afrikkalaiselle naiselle ammatit. 
Ajattelimme, että euro tai pari hauskas-
ta yhdessäolosta ei ole liikaa. Keväällä 
voimme tilittää Kirkon ulkomaanavun 
kautta Naisten Pankille 150 euroa. Yh-
den naisen kouluttaminen vaikka om-
pelijaksi maksaa 25 euroa. 

– Kevään golfmatkalla veimme seni-
oribussilla vaatteita, leluja ja muita tar-
vikkeita Pärnun lähellä olevaan hoito-
kotiin. Tähän keräykseen saimme idean 
Matti Matinkarilta, joka on tänä talve-
na tehnyt hyväntekeväisyysmatkoja Vi-
roon. Ajattelimme, että koska bussim-
me ei ole täysi, mahtuu mukaan kassi 
jos toinenkin. Nyt kun matka on tehty 
ja tavarat toimitettu, tiedämme, ettei 
ajatus ollut huono, pohtivat naiset.

Teksti: Leena Rekonen

Irene Kuusela ja Leena Rekonen toivottavat kaikki tervetulleiksi Koivikko-kisaan.

Koivikko-kisa

Hyväntekeväisyyspäivä 
Hugolla lauantaina 1.9.2012

Pelimuoto on kahden hengen 
scramble, kilpailumaksulla saa 

lounaan ja skumppaa.

Lyöntejä voi ostaa ja myydä! 
Mulliganinkin saa pikkurahalla! 

Bunkkerista pääsee ulos 
heittämällä! 

Kaikki käy, kunhan rahaa 
tulee!

Suuret arpajaiset!
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Seniori, tule ihmeessä mukaan!
Olen pelannut golfia yli kaksikymmentä vuotta, enkä päivää-
kään ole katunut. Paitsi ehkä oikein huonosti menneen kisan 
tai pelikierroksen jälkeen. Harmitus on unohtunut nopeasti 
ja seuraavan kerran olen taas tullut tiille yhtä toivorikkaana 
kuin aina. Golf on elämäntapa. Varsinkin nyt eläkevuosina 
tuntuu, että kaikki vapaa-aika menee golfin merkeissä, tal-
vella harjoitellaan ja katsellaan golfia telkkarista ja kesällä 
huvitellaan kentällä. Lomamatkat kuluvat golfin merkeissä. 
Ystävät ja tutut pelaavat golfia tai sitten golfia pelaamatto-
mat ystävät ovat karisseet matkan varrelle. 

Olen melkein koko golfaikani ollut seniori. Senioritoimikun-
nassa olen ollut yli 10 vuotta, joten luulen tietäväni, mitä 
on aulankolainen seniorigolf. Kun olen keskustellut muiden 
klubien seniorien kanssa meikäläisestä seniorigolfelämästä, 
herätän hämmästystä ja kateuttakin. Silloin viimeistään tu-
lee ajatelleeksi, että jotain on tehty oikein. 

Tämänkin kesän senioriohjelma on täynnä kilpailuja ja ta-
pahtumia, joista jokainen vähänkään kiinnostunut löytää 
itselleen sopivaa tekemistä koko kesäksi. On viikkokilpailut 
Tawastin kanssa, on joka perjantainen Early Birdie, on lähipe-
likilpailut, vierailut lähikentille, reikäpelit, Tunari Tuoppi, jota 
nykyään kutsutaan Tunari Kiuluksi, naisten iltapäivähauska, 
miesten oma tapahtuma, aluetourin kilpailut, kaupunkiot-
telut, seitsemän seuran kilpailu, seniorimaraton, mestaruus-
kisat, KOIVIKKO-KISA-hyväntekeväisyystapahtuma, yhteiset 
pelimatkat kotimaassa ja Virossa. Hengästyttää! Tämä kaikki 
löytyy Senioriohjelma-vihkosesta. Saat sen caddietoimistosta 
tai voit tulostaa sen netistä. Hugolla on lisäksi punainen se-
niorimappi, josta löytyy kaikki kiinnostava. 

Muistan, kun ensimmäisen kerran, jo ensimmäisenä pelike-
sänäni, uskaltauduin viikkokisaan ja Tunari Tuoppiin. Sydän 

hakkasi ja polvet tutisivat, puristin mailaa rystyset valkoisina. 
Mikä riemu, kun uskalsin ja suoriuduin ja joskus ihan hyvin-
kin. Usein kävi niin, että caddiemaster Kaisu Kaija ilmoitti, 
että nimesi puuttuu kilpailulistalta. Mikäs siinä auttoi, kuin 
kilpailla. Hyvät, kokeneemmat pelikaverit kannustivat, eikä 
lievä pakottaminenkaan ollut pahaksi. Kun minut sittemmin 
joskus valittiin seniorijoukkueeseen vaikka Hyvinkäätä vas-
taan, oli kuin olisi valittu Ryder Cuppiin, luottamustehtävä! 
En voi sanoa, että olisin koskaan kokonaan päässyt jännit-
tämisestä, mutten olisi mistään hinnasta ilmankaan kilpailu-
kokemuksia. Monia asioita muistelee vielä vanhempanakin 
kuin nyt olen.

Viime vuoden toimintakertomuksesta luin, että seniorien 
määrä on jo yli 600 ja joka vuosi tulee lisää. Ihmettelen, 
missä ne 500 pelaajaa on, kun aktiivisia on ehkä sata! Osa 
on vielä tietysti töissä ja pelaavat varmaan viikonloppuisin. 
Luulen kuitenkin, että suuri osa on sellaisia, jotka pelaavat 
vain oman kumppaninsa kanssa tai aina samassa seurassa. 
Tällaisilta pelaajilta jää paljon kokematta; yhteisöllisyys, gol-
fin riemukas sosiaalisuus ja oman pelin kehittyminen. Minun 
neuvoni on, että kaikki rohkeasti mukaan senioritoimintaan. 
Ensimmäisen kerran jälkeen on jo paljon helpompaa.

Early Birdiestä voin vaahdota vaikka kuinka kauan. Herää 
joku perjantaiaamu Early Birdie-kisaan ja huomaat, kuinka 
helppoa ja hauskaa on tulla mukaan. Mikä voisi olla parem-
paa kuin kauniina kesäaamuna Hugolla pelattava yhdeksän 
reikää mukavassa seurassa. Early Birdie on kahden hengen 
”kilpailu”, jossa pelataan oikeilla säännöillä, mutta löysällä 
pinnalla. Voit vaikka voittaa palkinnon ja aina kuitenkin viet-
tää golfillista laatuaikaa.

leena.rekonen@gmail.com

Teksti: Leena Rekonen, kuva: SGHS
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EVERSTIN VESIESTEMERKINTÖIHIN 
MUUTOKSIA

Everstin vesiestemerkinnät muuttuvat väylillä 11, 13 ja 15. 
Väylien oikealla puolella oleva luhta-alue on tähän saakka 
merkattu kokonaisuudessaan sivuvesiesteeksi. 
Nyt kun alueen reunoilta on poistettu pusikoita, on varsinai-
set vesiesteet (purot ja ojat) saatu näkyviin. Punaiset paalut 
sijoitetaan puron/ojan molemmin puolin, jolloin muu alue 
vesiesteen ulkopuolella ei ole enää vesiestettä. Kun pallo 
lyödään ko. alueelle eikä sitä löydetä, on kyseessä kadonnut 
pallo ja peliä jatketaan kadonneen pallon säännöllä. 
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Kuvaesimerkissä väylä 11, jossa oja merkitty molemmin 
puolin.

Golfloma ihanalla La Gomeralla 6.-20.11.2012 
Kyselyt ja varaukset Tapio Sillanpäältä - tapio.sillanpaa@armas.fi - 050 - 350 5977

Virallinen matkanjärjestäjä - Golfresepti 3557/07/MjMv 

Arjen yläpuolelle
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Henkilökunta valmiina 
uuteen kauteen.
Kuvassa vasemmalta 
oikealle istumassa Mervi 
Meredith, Kari Kuivasaari 
ja Katariina Jokimies, sei-
somassa Ville Nurmi, Roni 
Laaksonen ja Ismo Sulin.
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Toimisto tiedottaa...
ILMOITA OSOITETTIETOSI TOIMISTOON
Panostamme tiedotuksessa sähköpostilla postitettaviin 
uutiskirjeisiin. Ilmoita tai tarkista sähköpostiosoitteesi toi-
mistoon toimisto@aulankogolf.fi. Voit myös itse päivittää 
yhteystietosi nettiajanvarauksen kautta osoitteessa www.
nexgolf.fi/agk.
Myös muuttuneet kotiosoitetiedot ilmoitetaan toimistoon. 
Suomen Golflehti postitetaan kotiseuran välittämien osoite-
tietojen perusteella.

BAG MERKIT JA VUOSITARRAT, PELILIPUT
Vuositarra liimataan viime vuonna jaettuihin muovisiin bag-
merkkeihin. Uudet pelioikeuden käyttäjät voivat noutaa 
bag-merkin Aulanko Golfin toimistosta pelikauden alku-
puolella. Hugon 10-kortilla pelaaville bag-merkkiä ei jaeta. 
Mikäli haluat vaihtaa osakkeen pelioikeuden pelilipuiksi (20 
kpl), ilmoita vaihdosta toimistoon etukäteen. Pelilippujen 
käyttäjiltä peritään 10 euron maksu. Lippuja käyttäviltä 
osakkailta ja jäseniltä sekä heidän seurassaan pelaavilta 
maksua ei peritä.

HALUATKO LASKUSI SÄHKÖISETI
Voit saada laskusi myös sähköisesti NexGolfin kautta.  Jos 

haluat vastaanottaa laskusi sähköisesti kirjaudu Nexgolfiin  
www.nexgolf.fi/agk omilla tunnuksillasi, valitse ”Omat 
jäsentiedot” ja valitse ”Haluan vastaanottaa laskut säh-
köisesti” -kohtaan Kyllä.  Laskun muodostumisesta tulee 
ilmoitus sähköpostiisi. Tämän jälkeen saat Aulanko Golfin 
lähettämät laskut vain sähköisesti.

BAG-KAAPIT, GOLFAUTOT
Bag- kaappimaksut laskutetaan viime kauden tietojen pe-
rusteella eli sama kaappi pysyy käytössäsi automaattisesti, 
kunnes toisin ilmoitat.  Ota yhteys toimistoon, mikäli haluat 
vuokrata uuden kaapin tai luopua kaapista. 
Everstin pysäköintialueella läheisyydessä oleva jäsenten 
omien golfautojen pysäköintitila on täysi eikä uusia paikko-
ja ole tällä hetkellä saatavilla.   

Aulanko Golf on puolestaan satsannut klubin vuokra-
autojen hankintaan ja ylläpitoon. Klubin vuokra-autojen 
kierrosmaksu on jäsenille ja osakkaille edullinen, 15 euroa. 

HINNASTO
Aulanko Golfin hinnasto löytyy kotisivuilta www.aulanko-
golf.fi -> jäsenet -> Maksut ja pelioikeudet.
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Toimisto   puhelin   sähköposti  
Caddiemaster   (03) 653 7741  toimisto@aulankogolf.fi
Fax    (03) 653 7731

Kari Kuivasaari, toimitusjohtaja 040 503 7374  kari.kuivasaari@aulankogolf.fi 
Ismo Sulin, palvelupäällikkö 040 708 8440  ismo.sulin@aulankogolf.fi
Mervi Meredith, taloushallinto (03) 653 7741  mervi.meredith@aulankogolf.fi

Kenttä
Juha Englund, kenttämestari 040 588 5414  juha.englund@aulankogolf.fi

Klubiravintolat    
Klubiravintola Eversti  (03) 653 7733  
Anssi Nykopp   040 545 9189  klubiravintola@aulankogolf.fi

Kahvilaravintola Hugo 
Onerva Ahde   040 764 5662  onerva.ahde@gmail.com 

Pro Shop
Abc Golf Aulanko
Esa Mykkänen   0500 429 454  abcgolf@abcgolf.fi

Valmennus 
Marko Kuivasaari, PGA pro* 040 506 3695  marko.kuivasaari@pp.armas.fi
Tapio Sillanpää, PGA pro  050 350 5977  tapio.sillanpaa@armas.fi
Nora Ahtola, golfopettaja  050 594 0280  nahtola@gmail.com
Juha Hakulinen,jun.valmentaja 050 40 04560
* myös mailakorjaukset

Caddiemasterit
Miika Huhtinen  Reko Laaksonen
Katariina Jokimies Ville Nurmi
Karri Kauppinen  Roni Laaksonen
Kimmo Kauppinen Pekka Rakkolainen
Minna Vuorenpää   
 
Osoite
Aulanko Golf
Aulangon Heikkiläntie 91
13900 Hämeenlinna

Kotisivu
www.aulankogolf.fi

AULANKO GOLF YHTEYSTIEDOT

JUNIOREIDEN 
ALKEISKURSSI 

everstillä
ma 7.5. klo 17.30–19.30
ti 8.5. klo 17.30–19.30
ke 9.5. klo 17.30–19.30

Kurssille tarvitset mukaan säänmukaiset rennot vaatteet, lenk-
karit ja iloisen golfmielen. Muut varusteet saat kurssin ajaksi 

seuran puolesta. Kurssin hinta 30€.
Alkeiskurssille otetaan 30 junioria ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Ikäsuositus kurssille on 7–15-vuotta. 
Ilmoittautumiset toimisto@aulankogolf.fi tai 03-6537741.
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Klubiravintolat toivottavat 
golffarit tervetulleiksi
Aulanko Golfin klubiravintolat avaavat ovensa tänäkin ke-
väänä vapun seutuvilla. Everstin-klubilla meitä palvelee viime 
vuoden tapaan Anssi Nykopp tyttöineen.
Klubiravintola houkuttelee asiakkaita tänäkin kesänä her-
kullisilla ruoka-annoksilla. Myös lounaspöydän antimet ovat 
tuttuun tyyliin runsaat.
–  Tällä kaudella on luvassa myös barbeque-herkkuja klubin 
terassilla, jonne olemme hankkineet grillin. Myös erilaisia 
jazz-iltoja ja muitakin ohjelmallisia happeningeja suunnitel-
laan, Nykopp kertoo.      
Myös Hugo-ravintola on valmiina palvelemaan asiakkaitaan. 
Kuudetta kesää yrittäjänä toimiva Onerva Ahde toivottaa 
golffarit tervetulleiksi nauttimaan vaikkapa munkkikahvit.

–  Munkkikahvit ovat olleet jo pitkään Hugon suosituin 
tuote. Tänä kesänä pyrimme myös laajentamaan ruokatar-
jontaamme. Mitään suuria kattauksia emme tietenkään voi 
loihtia, mutta jotain uutta on luvassa lounaspuolelle, Ahde 
suunnittelee.
Hugo-ravintolan helmi on viihtyisä terassi. Ulkosalla nautitut 
virvokkeet kruunaavat onnistuneen golfkierroksen. 
– Hugon kesä huipentuu perinteiseen Onervan päivän golf-
kisaan. Se on tänäkin vuonna elokuussa, Ahde muistuttaa.
Onervan lisäksi Hugolla asiakkaita palvelevat aiempien 
vuosien tapaan osa-aikaisina Amanda Tyvi, Aki Tyvi ja Jen-
ni Ahde. Myös muutama uusi työntekijä saatetaan nähdä 
tiskin takana.
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Klubiravintola Everstin

Äitienpäivälounas 13.5.2012
Noutopöydästä klo 13.00 – 15.00
Aikuiset 19 €, lapset 4-12 v. 9,50 €
Pöytävaraukset puh. 03-653 7733 

klubiravintola@aulankogolf.fi
Tervetuloa!

Teksti: Pertti Koivunen, kuva: Tapio Sillanpää
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Yhteistyö Aulanko Golfin kanssa tuottaa hyviä tuloksia!

Risto Korpela 
puheenjohtaja  
Puh. 040 759 3770 
risto.korpela@hpk.fi 

Kai Kauppinen 
varapuheenjohtaja  
Puh.050 521 9294 
kai.kauppinen@evl.fi 

Vesa Rontu 
kapteeni  
Puh. 040 868 4225 
vesa.rontu@aina.fi 

Pertti Koivunen 
sihteeri  
Puh. 0400 538 667 
pertti.koivunen@hameensanomat.fi 

Anu Kärmeniemi 
lady kapteeni  
Puh. 0400 491 974 
anu.karmeniemi@armas.fi 

Simo Mikkola 
senioritoimikunta  
Puh. 0400 801 971 
simo.mikkola@aina.net

Pekka Heinonen 
kilpailutoimikunta  
Puh. 050 588 9579 
pekka.heinonen@gshydro.com

Jari Aarnio 
miestoimikunta  
Puh. 0400 841 414 
jari.aarnio@lindstrom.fi 

Vesa Jarho 
junioritoimikunta  
Puh. 050 599 3429 
vesa.jarho@pp.armas.fi

Kai Kauppinen  
puheenjohtaja
Puh.050 521 9294 
kai.kauppinen@evl.fi 

Risto Korpela 
varapuheenjohtaja
Puh. 040 759 3770 
risto.korpela@hpk.fi 

Tuula-Kaarina Isosuo 
hallituksen jäsen
Puh. 040 569 1251 
tupu.isosuo@gmail.com

Rauno Lehtimäki 
hallituksen jäsen
p. 0500 875 153 
rauno.lehtimaki@gmail.com

Kari Viitamäki 
hallituksen jäsen
p. 0400 638 804 
kari.viitamaki@restel.fi

Aulangon Golfklubi ry Aulanko Golf Oy
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Kehity Aulangolla!Kehity Aulangolla!
Aulangon Golfakatemian kokeneiden valmentajien avulla 

voit kehittyä pelaajana edelleen ja nauttia pelistäsi aivan uudella tavalla.
Kaikki opettajamme ovat saaneet modernin valmentajakoulutuksen ja 

ovat valmiit kuulemaan myös sinun käsityksesi mistä kenkä kulloinkin puristaa.

Me tuemme siis kehittymistäsi juuri niissä asioissa, joita pidät tärkeinä
 ja autamme sinua löytämään helpoimman tavan nauttia golfista.

Perinteisen tuntiopetuksen ja kolmen tunnin opetuspakettien ohella tarjoamme 
tällä kaudella runsaasti Teho - ja Kehityskursseja pienryhmille.

Kilpapelaajille ja omasta lajitekniikasta enemmän kiinnostuneille on 
tarjolla nyt myös klinikkatyyppistä valmennusta TPI-testauksen, 

vidoanalyysien ym. nykyaikaisten metodien avulla.
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Ole hyvä ja käy kotisivuillamme www.aulangongolfakatemia.fi 
tai kysy suoraan palveluista opettajiltamme:

Tervetuloa kehittymään!

Tapio Sillanpää PGA 050-350 5977 - Marko Kuivasaari PGA 040-506 3695 
Nora Ahtola 050-594 0280

Aulangon Golfakatemia
www.aulangongolfakatemia.fi

Aloita sinäkin golf Aulangolla!
Aulangon Golfakatemia tarjoaa sinulle PGA-tasoisen ja edullisen 
starttipaketin uuteen harrastukseesi golfiin. 
Tule ja tuo ystäväsikin Aulangolle suosituille Starttikursseille.

Nyt aloittaminen on helpompaa ja halvempaa kuin koskaan! 
Starttipaketti 275 euroa, sis. Starttikurssin, Aulangon Golfklubin 
jäsenyyden ja 10 kpl green feetä Hugolle!  
 
Ole hyvä ja tutustu muihinkin opetuspalveluihimme
www.aulangongolfakatemia.fi Kyselyt ja ilmoittautumiset  

pro@aulangongolfakatemia.fi
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PGA Golfopettajinasi:
Tapio Sillanpää  050 350 5977 

Marko Kuivasaari  040 506 3695

Aulangon Golfakatemia

Huhtikuu Pro
28.4. La Starttikurssi 1 MK
29.4. Su

Toukokuu Pro
  5.5. La Starttikurssi 2 TS
  6.5. Su
12.5. La Starttikurssi 3 MK
13.5. Su
19.5. La Starttikurssi 4 TS
20.5. Su
26.5. La Starttikurssi 5 MK
27.5. Su

Kesäkuu Pro
  9.6. La Starttikurssi 6 TS
10.6. Su
16.6. La Starttikurssi 7 MK
17.6. Su
30.6. La Starttikurssi 8 TS
  1.7. Su

www.aulangongolfakatemia.fi
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AGK Kilpailukalenteri 2012
Pvm Pvä Kilpailu Avoin/AGK Kenttä Sarja Pelimuoto

Toukokuu

1 ti Abc Golf Vappuscramble, 2 hlö AGK Hugo hcp lp 9r.

5 la YIT Best Ball, 2 hlö A Eversti hcp pb 18r.

17 to Rusettigolf, 2 hlö AGK Hugo hcp lp 9r.

19 - 20 la-su Tiilaakso Scramble HML Hugo/Hattula/Tawast hcp lp 36r

21 ma Everstin Prisma-pelit, 2 pelaajan joukkueet AGK Eversti hcp lp 18r.

26 la Kultakeskus Open A Eversti scr/hcp lp 18r.

Kesäkuu

3 su Synsam Police Open A Eversti hcp lp/pb18r

9 la Huoneistokeskus Open A Eversti scr/hcp lp 18r

10 su Naisten Sunnuntai, AGK Hugo hcp lp 18r

12 ti Seniori Aluetour 1, alue III A (S) Eversti hcp lp 18r.

15 - 16 pe-la Aurinkomatkat Seniorpokaalit A (S, M) Eversti scr/hcp lp 36r.

17 su Hugon Malja hcp>30 AGK Hugo hcp pb 9r.

18 ma SGL Trophy greensome AGK Eversti hcp lp 18r

21 to Midnight Sun Golf  K-18 AGK Hugo hcp pb 9r.

25 ma Everstin Prisma-pelit, 2 pelaajan joukkueet AGK Eversti hcp lp 18r.

Heinäkuu

1 su Four Reasons Open A Eversti scr/hcp lp 18r

3 ti AGK Marathon HML Hugo hcp lp 72r

14 la Rantasipi/Linnajazz scramble, 2 hlö A Hugo hcp lp 9r

14 - 15 la-su Hämeenlinna Lady Open A Tawast/Eversti scr/hcp lp 36r

17 ti SM-kilpailujen am-am kilpailu Eversti hcp lp 18r

18-21 ke-la Lyöntipelin Suomen mestaruuskilpailut A Eversti scr lp 72r

25 ke Tunari Kiulu A (S) Hugo hcp lp 18r

28-29 la-su Leimarakentajat  Open A Tawast/Eversti scr/hcp lp 36r

30 ma Everstin Prisma-pelit, 2 pelaajan joukkueet AGK Eversti hcp lp 18r.

Elokuu

3-5 pe-su Tiilaakso Open by Cutter & Buck A Tawast/Eversti/Linna scr/hcp lp 54.

5 Su Kellokeskus Laine Avio-/Avopari foursome A Hugo hcp lp 18r

11 la Aulangon Helmi A (N) Hugo hcp lp/pb 18r.

18 la Onervan päivän scramble AGK Hugo hcp lp 9r

25-26 la-su AGK mestaruuskilpailut AGK Eversti/Hugo scr lp 36r

27 ma Everstin Prisma-pelit, 2 pelaajan joukkueet AGK Eversti hcp lp 18r.

Syyskuu

1 la Koivikkokoti hyväntekeväisyys-golftapahtuma HML Hugo hcp  9 r.

9 su Hugon Malja II hcp>30 AGK Hugo hcp pb 9r.

15 la Ruukki Open A Eversti hcp lp/pb18r

22 la Aulangon Malja & EVERYBODY AGK Eversti & Hugo hcp lp 18 r.

29 la The Jolly Good Fantasia scramble A Eversti hcp lp 18r.

Lokakuu

6 la Syksyn Lehti -  Scramble, 2 hlö A Hugo hcp lp 18r

AGK = vain jäsenet, A = avoin,  N = naiset, S = seniorit, J = juniorit, HML = vain HML seurojen jäsenille.  
Senioriviikkokilpailut AGK:n ja TawG:n senioreille: 9.5. Eversti, 23.5. Tawast, 30.5. Hugo, 13.6. Tawast, 27.6. Eversti, 4.7 Tawast, 1.8. Hugo, 15.8 Tawast, 
22.8. Hugo, 5.9. Tawast, 12.9. Eversti, 19.9. Tawast. 
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Hikkorigolfin SM-kilpailut Aulangolla

Suomen Golfhistoriallinen Seura 
(SGHS)  järjestää järjestyksessään 
kuudennet Hikkorigolfin Suomen 
mestaruuskilpailut Aulanko Golfin 
Hugo kentällä lauantaina 7. päivänä 
heinäkuuta 2012.  Kilpailuissa ratkaist-
aan miesten ja naisten henkilökohtai-
set mestaruudet sekä niiden lisäksi 
klubien välinen mestaruus ja Finnish 
Hickory Open, tasoituksellinen lyönti-
pelimestaruus. Kilpailu on avoin kaikille 
golfareille. Edellisenä päivänä pelataan 
jo viidettä kertaa pelattava Nordic Hick-
ory Match eli Suomi – Ruotsi maaotte-
lu. Ottelu pelataan perinteiseen tapaan 
reikäpeleinä, ensin Everstillä joukkue-
reikäpelit ja sitten Hugolla singelit. 
Ruotsalaiset pelaajat osallistuvat myös 
avoimiin Suomen mestaruuskilpailui-
hin.

Mitä on hikkorigolf
Hikkorigolf on tavallista golfia hieman 
vanhemmilla ja ehkä myös hieman 
vaativimmilla mailoilla. Ennen vuotta 
1935 tehdyillä hikkorivartisilla mailoilla 
pelaaminen on suosittua monissa gol-
fin suurmaissa. Skotlannissa, Englan-

nissa, Walesissa, USAssa, Kanadassa, 
Australiassa ja monissa Keski-Euroopan 
maissa. Ruotsi on tässä asiassa meitä 
noin kymmenen vuotta edellä. 
Peli on saapunut myös Suomeen. 
Ensiaskeleet hikkorigolfiin otettiin 
Suomessa kaudella 2005.  Syyskuussa 
2005 järjestettiin Aulangon vanhalla 
Hugo kentällä ensimmäinen hikkor-
ikisa, Finnish Hickory Open. Mukana 
oli muutama innostunut pelaaja ja 
näin hikkorigolf oli saanut alkunsa 
Suomessa. Sittemmin vuosittain järjest-
etään SM-kilpailut ja erillinen kuusi 
osakilpailua sisältävä Finnish Hickory 
Tour. Tänä vuonna tasoituksellisissa kil-
pailuissa on käytössä erillinen hikkori-
tasoitus.
Hikkorimailoilla pelatessa tärkein ohje 
on rauhallinen swingi. Nykyaikana 
valitettavan monet ovat omaksuneet 
liian voimakkaan lyönnin. Puhuta-
an swingereistä ja hittereistä. Hik-
korigolfari on eittämättä swingeri. 
Hikkorirautamailat ovat blade-mailoja. 
Niillä lyötäessä osuman puhtaus on kai-
ken perusta. Rauhallinen swingi takaa 
parhaan puhtaan osuman. Hikkoripuu-

mailoissa varret ovat löysiä. Lisäksi 
puumailojen varret ovat melko ohuita. 
Mailat on suunniteltu rauhalliseen 
swingiin, joka oli normaali ja tavoiteltu 
lyönti hikkoriaikakaudella.
 Hikkorigolfia pelataan pääasiassa 
nykypalloilla. Kannattaa käyttää peh-
meitä palloja. Itse asiassa suuri osa 
nykypalloista on riittävän pehmeitä ja 
hikkoripeliin sopivia.
 
Vaatetuksella tyyliä ja historiaa
Toivomus on, että kilpailijoiden vaate-
tus heijastaa golfpukeutumista ennen 
vuotta 1935. Vähimmäisvaatimuksena 
miesten vaatetuksessa on kovakauluk-
sinen paita ja solmio tai rusetti. Hou-
suina sopivia ovat polvipituiset housut 
ja polvipituiset sukat. Myös suorat hou-
sut olivat aikoinaan hyvin yleisiä, joten 
golfhousut eivät ole välttämättömät. 
Miehet käyttivät myös villapaitaa, vil-
latakkia tai slipoveria. Myös takki ja/
tai liivit olivat yleisesti käytössä. Asus-
teen kruunaa lippalakki, ei kuitenkaan 
missään tapauksessa nykyaikainen 
urheilulakki vaan vanhanaikainen 
isoisälippis. 

Teksti: Jussi Markkanen, kuvat: SGHS
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Naisten vaatetukselle luonteenomaista 
oli tuohon aikaan pitkä hame. 
Kenkinä käyvät nykyaikaiset golfkengät 
kentän sallimilla nappuloilla.

Aulangon Golfklubin jäseniä 
odotetaan kisoihin
Kilpailun järjestäjät toivovat, että ak-
tiivisia Aulangon Golfklubin jäseniä 
saadaan mukaan kisoihin. Nyt on hyvä 
mahdollisuus kokeilla vanhoilla mailoil-
la pelaamista. Kun itse aikoinaan aloi-
tin hikkorigolfin Talin kentällä, oli tu-
loksena SM pronssia heti ensimmäisellä 
kerroksella. Tästä se innostus syttyi ja 
nyt pelaan hikkoreilla 15-20 kierrosta 
vuodessa. Hikkorimailoilla pelaamisella 
on ollut positiivista vaikutusta myös ny-
kymailoilla pelaamiseen. Lyönnin rau-
hallisuus ja osuman tarkkuus antavat 
varmuutta, joka näkyy lopputuloksissa.

Henkilökohtaisten mestaruuksien 
lisäksi kilpaillaan klubien välisestä jouk-
kue Suomenmestaruudesta. Toivot-
tavasti Aulangon Golfklubilta löytyy 
ainakin yksi joukkue kilpailuun. Viime 
vuoden joukkue Suomenmestari oli 

Keimola Golf Vantaan joukkue. Jouk-
kuekilpailun tuloksiin lasketaan seuran 
pelaajien kaksi parasta tulosta sekä 
brutto- että nettosarjoista. Näin ollen 
2-4 pelaajan tulos vaikuttaa lopulliseen 
pistelaskuun.

Jo viidellä - kuudella mailalla on mu-
kava aloittaa ja osallistua kilpailuun. 
Niille, joilla ei ole omia hikkorimailoja, 
on järjestäjä varautunut vuokraamaan 
mailat. Mailoja on kuitenkin rajoitetu-

sti, joten suosittelen varhaista ilmoit-
tautumista. 

Kilpailun jälkeen nautimme yhteisen 
juhlapäivällisen Aulangon Everstin 
Golfklubilla. Ja kuulemme tietenkin 
seuramme puheenjohtajan Lassi Ti-
landerin golfaiheisen esitelmän.

Lisätietoa kilpailusta ilmoittautumiso-
hjeineen löytyy SGHS:n sivuilta 
www.sghs.fi

HIKKORIGOLFIN SM-KILPAILUT 7.7.2012, Aulanko Golf, Hämeenlinna

Hikkorigolfin Suomen mestaruuskilpailut pidetään Aulanko Golfin Hugo kentällä lauantaina 7. päivänä 
heinäkuuta 2012 alkaen klo 9.00. Kilpailuissa ratkaistaan miesten ja naisten henkilökohtaiset mestaruudet 
sekä niiden lisäksi klubien välinen mestaruus ja Finnish Hickory Open, tasoituksellinen lyöntipelimestaruus. 
Kilpailu on avoin kaikille golfareille. 

Suomen Golfhistoriallinen Seura (SGHS) toivottaa kaikki hikkorigolfista kiinnostuneet osallistumaan tapah-
tumaan. 
Kilpailusarjat: 
Kilpailussa on kaikkiaan neljä erillistä sarjaa.
- 18 reiän lyöntipeli ilman tasoituksia, miehet. Voittaja on vuoden 2012 hikkorigolfin miesten Suomen mestari.

- 18 reiän lyöntipeli ilman tasoituksia, naiset. Voittaja on vuoden 2012 hikkorigolfin naisten Suomen mestari.

- Tasoituksellinen 18 reiän lyöntipeli kaikille osallistujille.  Paras nettotulos voittaa Finnish Hickory Openin

- Klubien välinen joukkuekilpailu. Klubin kaksi parasta tulosta sekä brutto- että nettosarjoista lasketaan yh-
teen (voi olla samat pelaajat). Alhaisin tulos voittaa klubien välisen Suomen mestaruuden.




