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JÄSENKYSELY 2013

Aulangon golfyhteisön mielipidekyse-
ly suoritettiin nyt kolmannen kerran. 
Edelliset mielipidemittaukset suoritet-
tiin vuosina 2009 ja 2011. Laadimme 
vertailun tehdyistä kyselyistä ja esitäm-
me seuraavalla sivulla ”nousussa/ las-
kussa” -kaaviot niistä kohteista, joiden 
keskiarvopisteet ovat jatkuvasti joko 
nousseet tai laskeneet.  
Vertailussa vuosittainen vaihtelu on 
varsin vähäistä, mutta jo muutaman 
kymmenyksen heitto suuntaan tai toi-
seen kertoo, onko jäsenten tyytyväisyys 
lisääntynyt vai vähentynyt. Esimerkiksi 
Hugon osalta voidaan todeta, että uu-
situista matoista huolimatta tyytymät-
tömyys lyöntipaikkoja kohtaan vain 
lisääntyy vuosi vuodelta. Matot ovat 
sinänsä suoria, mutta tiin saaminen ha-
luttuun korkeuteen on ongelma. 
Hugon viheriöiden osalta tyytyväisyys 
on vastaavasti nousussa. On odotetta-
vissa, että tyytyväisyys viheriöitä koh-
taan vain paranee jatkossa, sillä tänä 
syksynä suoritettu 3. viheriöalueen 
peruskorjaus onnistui erinomaisesti. 
Vastaavia korjauksia tullaan tekemään 
jatkossa myös muille viheriöille, koska 
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vanhojen viheriöpohjien kasvualusta 
on huonosti vettä läpäisevää multasa-
viseosta.
Everstin osalta merkittävimmät laskut 
kohdistuvat lyöntikatokseen ja väy-
läoppaaseen. Sinänsä kumpaankaan 
kohteeseen ei ole tehty muutoksia 
vuoden 2011 jälkeen, jolloin molempia 
kohteita arvostettiin selvästi korkeam-
malle. Vertailun suurimmat nousijat 
ovat Everstin ravintolatoiminta ja ABC 
golfin pro shop. Ilahduttavaa onkin to-
deta, että ravintoloiden, pro shopin ja 
pro-valmentajien sopimukset jatkuvat 
myös ensi kaudella. 
Vapaista palautteista eniten kiitos sai-
vat Everstin ravintola henkilökunti-
neen. Myös caddie mastereita ja muuta 
henkilökuntaa kiiteltiin. Aulangon hyvä 
henki ja upeat maisemat nostettiin 
usein esille. Kehityskohteiden kärjessä 
oli Aulangon Heikkiläntien kunnostus. 
Toivomuslistalla toistuvat lisäksi Evers-
tin 10-tii lähdöt ja pitkän heinän alu-
eiden karsiminen. Hugolle toivottiin 
tiiauksen helpottamisen lisäksi mm. 
pallosuojaa 8. tiille ja paremmin näky-
viä 100 metrin etäisyysmerkkejä. Yh-

teenveto useimmin toistuneista vapais-
ta palautteista on koottu seuraavalle 
aukeamalle. 
Osa toiveiden mukaisista parannuseh-
dotuksista on toteutettavissa jo ensi 
kaudella. Toisaalta Aulangon Heikki-
läntien kunnostaminen ei ole yksin 
meidän käsissämme. Vahinko, että jo 
suunnitelmissa ollut uusi linjaus puisto-
metsän risteyksestä ulkoilumajan kaut-
ta Aulangon Heikkilään näyttää jäävän 
toteutumatta. Sen sijaan toivoa tien 
kunnostamiseksi lisää uuden siirtola-
puutarha-alueen sijoittuminen ulkoilu-
majan ja Aulangon Heikkilän tien väli-
selle alueelle. Kesäisin vilkkaan soratien 
voimakas pölyäminen tuskin ilahduttaa 
siirtolapuutarhapalstan hankkineita 
kaupunkilaisia. 

Onnellista Golfvuotta 2014 kaikille au-
lankolaisille toivottaen,

Kari Kuivasaari
Toimitusjohtaja
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Jäsenkyselyn vertailukaaviot 
2009, 2011,2013

Vastaajia: 333. Kiitos 
kaikille vastanneille! 

Keskiarvopisteiden 
asteikko: 
1 = heikko 
2 = välttävä 
3 = tyydyttävä 
4 = hyvä 
5 = erinomainen

Kokonaisuudessaan vuo-
den 2013 tulokset ovat 
nähtävissä kotisivuilla 
aulankogolf.fi.
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Kuva: Tapio Sillanpää
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Nimeä yksi asia, joka Aulangolla on niin hyvin, ettet 
missään nimessä halua sen muuttuvan.
EVERSTI:
1. Kenttä
•	 kentänhoito
•	 koko	kenttä	ympäristöineen,	lay-out
•	 siisteys	ja	kentän	kunto,	väylät	ja	griinit
2. Klubi / ravintola
•	 Anssi	ja	Anssin	keittiö,	klubin	lounas
•	 tunnelma	ja	siisteys
•	 ruuan	laatu	ja	palvelutaso
•	 pesu-	ja	pukutilat
HUGO:
1. Kenttä
•	 puistomainen	ympäristö
•	 kauniit	maisemat	ja	luontoarvot
•	 Hugon	sijainti
•	 alkuperäinen	kentän	luonne
2. Klubi / ravintola
•	 Aulangon	henki,	kumppanuus
•	 ravintolan	henkilökunta	
•	 rento	ja	välitön	ilmapiiri
YLEISET:
•	 ajanvaraus	Nex	Golf:	10/40	min	ajat,		6-24	h
•	 kahden	kentän	kokonaisuus
•	 henkilökunnan	ystävällisyys	ja	ammattitaito
•	 senioritoiminta
•	 ladytoiminta
•	 Aulangon	hyvä	maine
•	 yhteistyösopimus	Tawast	Golfin	kanssa
•	 golfyhteisön	hyvä	henki,	reilu	meininki,	hurtti	huu-		
 mori
•	 juniorien	ohjaus	hyvin	hoidettu
•	 henkilökunnan	palvelualttius
•	 pro	osaaminen	ja	koulutustarjonta

Nimeä asia, jonka ehdottomasti haluat muuttuvan 
Aulangolla / kehityskohteet.
EVERSTI:
•	 Aulangon	Heikkiläntien	kunto/	asfaltointi
•	 10-tii	lähdöt		1-2pv/vko,			mahdollisuus	pelata	9r		 	
 takaysi
•	 kenttä	wc:t	siistimmäksi
•	 pitkän	heinän	alueiden	karsiminen	
•	 penkkejä	lisää
•	 pelaaja	polut	kuntoon
•	 väylien	kuivatuksen	parantaminen	
•	 rangen	kehittäminen	ja	lyöntimattojen	uusiminen
•	 väyläkartat	lyöntipaikoille	ja	100m	lätkät	näkyviin
•	 lippujen	värikoodit	käyttöön	(edessä,	takana,	kes-	 	
 kellä)
•	 istutuksia	takaysille
•	 pallopesureiden	pyyhkeet	rikkinäisiä
•	 pysäköintialueen	pensaat	peittävät	ajonäkyvyyttä		 	
 tiellä
•	 metsäsaarekkeiden	pohjien	siivous	ja	vesiesteiden			
 reunojen niitto
HUGO:
•	 Wc-tilojen	parantamien	ja	käyttö	vain	pelaajille
•	 turvallisuuden	parantaminen,	pallosuoja	8	tiille
•	 lyöntimattojen	parantaminen	–	tiiauksen	helpot-	 	
 taminen
•	 lyöntipaikkojen	siisteyden	parantaminen
•	 lyöntipaikkojen	näkymän	avaaminen	–	puuston		 	
 karsinta
•	 ruuhkan	purkaminen	8:n	lyöntipaikalla
•	 100m	lätkät	näkyviin
•	 penkkejä	lisää	
•	 rangen	lyöntimattojen	uusiminen
•	 Aktiivinen	pelisujuvuuden	valvonta
•	 kenttä	Wc	Hugolle
•	 bunkkerireunojen	kunnostaminen
YLEISET:
•	 lisää	panostusta	aloittelijoiden	opastukseen	ja		 	
 sisäänajoon
•	 lisää	ja	parempia	osakasetuja
•	 tupakantumpit	pois	kentiltä	–	savuton	Aulanko?
•	 junioritoimintaan	panostaminen	ja	sen	nettitiedo-	 	
 tus paremmaksi
•	 senioritiedotteet	myös	Everstin	infotaululle
•	 tervehtimiskulttuurin	kehittäminen
•	 lyönti	–	ja	alastulojälkien	korjaaminen,
 jälkien haravointi bunkkereissa
•	 Aulangon	hengen	parantaminen
•	 tiettyjen	peliryhmien	käytös	on	huonoa
•	 pelioikeuksien	määrän	rajaaminen	nykyiselleen
•	 kilpailujen	vähentäminen	viikonloppuisin

YHTEENVETO VAPAISTA PALAUTTEISTA
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Teksti: Anu Kärmeniemi, kuvat: Anu ja Pekka Kärmeniemi
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Naisten	 kanssa	 pelaaminen	 on	
hauskaa. Ladyt ovat erilaisia niin 
kuin yleensä elämässä ihmiset ovat 
erilaisia. Mutta onko golfin pariin 
erehtynyt jotenkin valikoitu joukko 
iloisia ja toistensa huomioon otta-
via	lajinsa	edustajia?
Naiset	 ovat	 innostavia	 ja	 toisiaan	
tukevia, niinäkin päivinä kun putit 
eivät uppoa ja drivet menevät met-
sään. Tokihan kierrokselle kilpailu-
henkisyyttä mahtuu ja pitää mah-
tuakin, mutta ei ikinä vähättelyä tai 
pelikaverin	mollaamista.	Naiset	tie-
tävät, mikä voima on kannustaval-
la	 palautteella.	 Niitäkin	 päiviä	 on,	
milloin mailojen ulkoiluttaminen 
on sen päivän päätarkoitus kauniil-
la säällä ja hyvässä seurassa…
Onkohan se niin, että tämän lajiin 
pariin erehtyneet ovat jotenkin si-
säsyntyisesti	valioporukkaa?	
Tällä aukeamalla on kuvia men-
neen kesän tapahtumistamme. 
Kuvat todistavat edellä mainitut 
sanani oikeaksi.
Kiitos teille kaikille kuluneista 
vuosista. On ollut mukava toimia 
lady-kapteeninanne!  Ensi kesänä 
meininki jatkuu ja minä siirryn nyt 
osallistujaksi tapahtumiin.

 Anu

Ladygolf on niin kivaa! 
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Tervehdys kaikille golffareille täältä 
kenttämestarin toimistolta. Pelikausi 
on takana ja on taas perinteisten kau-
den päätösturinoiden aika.
Tällä kertaa aiheita on neljä: Hugo-
kentän lyöntipaikat ja viheriöt, Eversti-
kentän väylät sekä GEO-sertifikaatti.
Hugon lyöntipaikat saavat vuodesta 
toiseen	 ihan	aiheesta	kritiikkiä.	Nehän	
eivät todellakaan ole tämän päivän ta-
solla, mutta puiden varjostamalle puis-
tokentällämme ei ole yksinkertaisesti 
mahdollista rakentaa hulppeita tiibok-
seja. 
Suurin ongelma on valon puute, jolloin 
lyöntipaikkojen ruohon juuri ei pääse 
vahvistumaan eikä korjaa itseään. Ko-
van kulutuksen takia pienten alueiden 
ruoho ei myöskään saa kasvaa rauhas-
sa.    
Varjossa lyöntipaikat saavat olla jatkos-
sakin, sillä kaupungin puistoalueella 
puiden kaataminen ja karsiminen ei 
onnistu	kuin	poikkeustapauksissa	(vaa-
ralliset puut jne.)   
Näyttää	 siis	 siltä,	 että	 jatkossakin	 Hu-
golla joudutaan turvautumaan keino-
tekoisiin lyöntipaikkoihin. Totuus nimit-
täin on, ettei vielä tänäkään päivänä 
ole kehitetty alustaa tai mattoa, joka 
tyydyttäisi golffareita. Kovettuneita 
lyöntipaikkoja on manattu viimeistään 
survottaessa tiitä mattoon.
Tänä talvena jälleen kerran meille esi-
tellään mattoa, jonka toivotaan sovel-
tuvan lyöntipaikoille. Sitä voi käydä tes-
taamassa talviharjoitustiloissa Pullerilla.
Hugon viheriöt ovat puolestaan saa-
neet kiitosta pelaajilta. Toivottavasti 
saamme nauttia puttaamisesta myös 
tänä syksynä käynnistyneen greenire-
montin jälkeen. Tulevina vuosina on 
tarkoitus peruskorjata aina yksi viheriö 
vuodessa. Ensi keväänä pääsemme jo 
pelaamaan uusitulle kolmosen greenil-
le.  
Viheriöiden muodot pyritään pitämään 
entisellään. Greeniremontit oli pakko 
aloittaa, sillä vanhoilla viheriöillä sateil-
la vesi ei enää imeytynyt savimultapoh-
jan läpi. Tämän vuoksi greenien pinta 

pehmeni epätasaiseksi muhjuksi.
Myös viheriöbunkkerit remontoidaan 
greeniurakan yhteydessä.
Sitten siirrymme Everstille, jossa väyli-
en ruohon kuitukerros on päässyt liian 
paksuksi, joka on yksi isoimpia syitä 
väylillä oleviin märkiin paikkoihin. Kui-
tukerroksen paksuus saisi olla vain noin 
1,5 senttiä, mutta meillä se on noin 3 
senttiä. Kuitukerrosta ovat paksunta-
neet, kolme märkää syksyä, leikkuujäte, 
sekä	heinälajikkeemme	Niittynurmikka,	
joka on kova kuidun muodostaja.
Kuitukerrosta ryhdytään ohentamaan 
uuden pystyleikkurin avulla, jonka terät 
uppoavat viiden sentin syvyyteen. 
Myös uudella lannoitteella saadaan 
kuitukerrosta kuriin. Jo päättyneellä 
kaudella saimme vähennettyä lannoi-
temääriä.
Kaksi kertaa kaudessa tehtävillä hiekoi-
tuksilla ja ilmastoinneilla vähennetään 
kuitukerroksen muodostumista. Väylil-
lä myös lisäämme salaojitusta aina tar-
peen mukaan.
Ja lopuksi sitten muutama sana Aulan-
ko Golfille myönnetystä kansainvälises-
tä	 ympäristösertifikaatista	 (GEO-serti-

fikaatti), jossa kiinnitetään huomiota 
muun muassa energian käyttöön, jäte-
huoltoon ja kierrätyksen sekä lannoit-
teiden tehokkaaseen käyttöön. 
Ympäristön huomioiminen korostuu 
Aulangon golfkenttien alueilla, jotka 
ovat historiallisesti merkittäviä kohtei-
ta Suomessa. Myös Suomen Golfliitto 
edellyttää ympäristöjärjestelmää kentil-
tä, jotka järjestävät liiton alaisia kisoja.
Ympäristön ja luonnon hyvinvointi 
huomioidaan myös leikattavien aluei-
den optimoinnilla, joka ei kuitenkaan 
haittaa pelaamista. Myös kentän reu-
na-alueet pyritään pitämään mahdolli-
simman luonnonmukaisina ja kevyellä 
hoidolla.
GEO-sertifikaatista löydät enemmän 
tietoa Aulanko Golfin kotisivuilta.
Näillä	 mietteillä	 mennään	 kohti	 ensi	
kautta. Lopuksi haluan toivottaa kent-
tähenkilökuntamme puolesta kaikille 
golffareille	 rattoisia	 talvikuukausia	 –	
pian taas nähdään.

Juha Englund                                                                                                                                    
Kenttämestari          

Teksti ja kuva: Juha Englund

Kenttämestarin mietteitä 
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Golfia koulussa
Lepaan koulu ensimmäisenä mukaan Hattulan koulugolfhankkeeseen

Hattulan kunnan liikuntavirasto he-
räsi koululaisten liikuntatottumusten 
muutoksiin ja lasten vähentyneeseen 
liikuntaan. Lepaan, Pekolan ja Pelko-
lan koulujen lähiliikuntapaikkana on 
golfkenttä, joten kunta lähti selvittä-
mään, josko golfkenttiä voisi hyödyn-
tää lasten hyötyliikunnan lisääjinä.

Kunta otti heti suunnittelun alkuvai-
heessa yhteyttä Golfliittoon ja kehit-
tämispäällikkö Aleksi Valta innostui 
hankkeesta. Golfliiton tavoitteena on 
saada Hattulan hankkeesta helposti 
kopioitava malli, jonka voi toteuttaa 
missä päin Suomea tahansa.

Hattulan kunta, Golfliitto ja paikalliset 
golfseurat	 (Lepaa,	 Aulanko,	 Hattula)	
anoivat Opetus- ja kulttuuriministeri-
öltä tukea kolmevuotiseen koulugolf-
hankkeeseen, jossa golf viedään las-
ten koulupäiviin mukaan, ja tarjotaan 
lapsille uudenlainen tapa harrastaa 
liikuntaa koulun lähistöllä. 

Opetusministeriö lähti tukemaan han-
ketta, ja Lepaan koululla aloitti tänä 
syksynä ensimmäinen 15 oppilaan 
ryhmä.

Miten	 tämä	 sitten	 liittyy	 Aulankoon?	
Pekolan	 noin	 160	 oppilaan	 alakoulu	
on parin draivin päässä Everstin ken-
tältä, joten Aulanko halusi ilman muu-
ta olla mukana liikuttamassa lapsia. 
Tämänhetkisen suunnitelman mukaan 

Pekolan koulu lähtee hankkeeseen 
mukaan	ensi	syksynä.	Nihattulan	kou-
lun vuoro on vuonna 2015.

Mutta sitä ennen Lepaan oppilaat 
jatkavat sisäisen golffarinsa etsimistä 
Golfliiton juniorigolfohjelman treeni-
en parissa. Keväällä lapset suoritta-
vat green cardit, ja näin he pääsevät 
heti kauden alusta pelaamaan Lepaan 
kentälle.

Teksti ja kuvat: Juha Hakulinen
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Mestarit ja palkitut 2013 
AGK Mestaruuskisat 2013   Hugo 18r + Eversti 18r
Miehet A
1.Hieto Tuukka    71+74   145
2.Burman Lassi    77+71  148
3.Rontu Vesa    73+77  150
Miehet B
1.Nurmi	Ville		 	 	 75+77		 152
2.Aaltonen	Jussi			 	 79+77		 156
3.Sallinen	Marko		 	 82+84			166
Naiset
1.Korpi	Maija		 	 	 79+82			161
2.Torkko-Hieto Elina   88+83   171
3.Helen-Salonen	Erja			 	 92+84			176
Miehet 55
1.Mäkivirta	Matti		 	 76+75			151
2.Kumm	Toivo		 	 	 81+83			164
3.Korhonen	Timo			 	 81+84			165
Miehet	65
1.Mäkivirta	Markku		 	 82+83			165
2.Mikkola Simo    88+87   175
3.Kerttula	Markku			 	 92+84			176
Miehet 70
1.Nieminen	Juhani		 	 85+82			167
2.Oksanen Tauno   88+102 190
3.Tallberg Kari               103+102 205
Miehet 75
1.Keskimaa Raimo   85+92   172
2.Pukkinen Jussi    93+94   187
3.Nieminen	Matti		 	 94+100	194
Naiset	50
1.Kauppinen Kirsi-Marja   90+91   181
2.Nikkilä	Eija		 	 	 93+94			187
3.Saari Pirkko    95+95   190
Naiset	60
1.Hietala Anneli    87+93   180
2.Marin Rakel     93+102 195
3.Ritoranta Sinikka                     103+102 205
Pojat 18
1.Nieminen	Sami		 	 76+75			151
2.Pekarila Julius    72+81  153
3.Jarho	Lauri		 	 	 83+80			163
Pojat 14
1.Nieminen	Jussi		 	 79+77			156
2.Pekarila Elias    83+87   170
3.Santala Paavo                        105+104  209
Tytöt
1.Englund Maija             120+115  235

Gallona Cup
1.Rontu Vesa
2.Leipijärvi Jani
3.Hyttinen Henry

Senioreiden Reikäpelimestaruus
1.Nieminen	Juhani
2.Nousiainen	Tapani

Junnumasters (reikäpelimestaruus)
1.Nieminen	Jussi

AGK 2013 palkitut
Vuoden juniori      Burman Lassi
Vuoden kehittyjä    Burman Santtu
Vuoden	harjoittelija			 	 Nieminen	Sami
Vuoden tyttöjuniori    Englund Maija
Vuoden Tulokas    Fabrin Petri
Vuoden Herrasmiespelaaja   Mikkola Simo
Vuoden Pelaaja     Burman Lassi

Hole-in-one 2013

HUGO
12.7. Harri Karlèn AGK  väylä 8
8.9. Mika Rummukainen AGK väylä 8

EVERSTI
10.6.	 Seppo	Ilva	AGK	 	 	 väylä	16
26.6.	 Risto	Nukari	AGK	 	 väylä	14
29.6.	 Risto	Korpela	AGK	 	 väylä	2
30.6.	 Sinikka	Ritoranta	AGK	 	 väylä	2
29.8. Pertti Hänninen AGK  väylä 2
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Teksti: Pertti Koivunen, kuva: Juha Hakulinen

Lassi Burmanissa on ainesta 
AGK:n seuraavaksi menestyjäksi
AGK:n lupaava golffari Lassi Burman, 
15, lähestyy kovaa vauhtia kotimaan 
juniorikärkeä. Lassi oli viime kesänä 
ykkönen tsemppikiertueella ja ennätti 
voittaa yhden kilpailun myös kovata-
soisemmalla aluekiertueella. 
–Pääsin	pelaamaan	 lisäksi	kolme	kisaa	
junioreiden kotimaan ykköskiertueel-
la, Finnair junior tourilla. Talissa heinä-
kuussa pelatussa kisassa pelasin mo-
lemmat kierrokset 74 lyönnillä ja ylsin 
jaetulle neljännelletoista sijalle, Burman 
muistelee.
Tsemppikiertueella Burman menestyi 
hyvillä puteillaan ja tsipeillään. Keltai-
silta tiiltä pelatuissa kisoissa juniori ylsi 
neljä	kertaa	voittoon	(kolme	osakilpai-
luvoittoa ja finaalivoitto). 
Aluekiertueella ja FJT:lla Burman sai jo 
draivatakin ihan tosissaan, sillä kisat 
pelattiin takatiiltä.
–Onneksi	sain	avauslyönteihini	hieman	
pituutta loppukesästä ja pelasin muu-
taman ihan hyvän kierroksenkin taka-
tiiltä. Parhaan kisatulokseni, yhden alle 
parin, pelasin tsemppitourin finaalin 
toisella kierroksella Sastamalassa. Pari 
kertaa ylsin lisäksi lähelle paria, vaikka 
muutaman huonon rundin takia kier-
roskeskiarvoni painui 78 lyönnin seutu-
ville, Burman myöntää.

Händärillä 2,3  
Burman tarttui golfmailaan  viisi vuotta 
sitten. Aiemmin hän on pelannut jää-
kiekkoa HPK:n juniorijoukkueissa.
–Parisen	 vuotta	 siten	 lopetin	 lätkän	 ja	
päätin keskittyä vain golfiin. Laji vei 
mukanaan oikeastaan heti kun olin 
voittanut muutaman tasoituksellisen 
klubikisan. Tasoituskin alkoi pudota 
heti aika mukavasti, mutta vasta viime 
kesänä peli alkoi sujua oikein kunnol-
la. Sain lähipeliini varmuutta ja händäri 
laski jo 2,3:een, Burman kertoo.
Lassi harjoittelee talvikaudella Pullerin 
palloiluhallissa. Tunnollinen treenaja ei 
unohda fysiikkaharjoituksiakaan.
–Talvikaudella	 jää	 enemmän	 aikaa	 fy-

siikkatreeneille. Pelikaudella golfken-
tällä tulee oltua lähes joka päivä, ja 
vielä	 aamusta	 iltaan	 –	 varsinkin	 niinä	
päivinä, jolloin kilpailee tai pelaa harjoi-
tuskierroksia, Burman nauraa.   

Sillin ja Uman valmennettava
Burman kuuluu Aulangon Golfklubin 
kilpajunioriryhmään, jota valmentaa 
Tapio ”Silli”  Sillanpää. Burmanin val-
mennuksessa on mukana Juha ”Uma” 
Hakulinen.
Valmentajansa Lassi on vakuuttanut 
esimerkillisellä asenteellaan lajiin.
–Lassin	 kyky	 omaksua	 uusia	 asioita	 ja	
tekemisen meininki ovat huikealla ta-
solla. Hän ei reagoi negatiivisesti mi-
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hinkään, joka on hyvä piirre huipulle 
tähtäävällä golffarilla. Olen valmenta-
nut kaveria vasta kahden vuoden ajan, 
mutta hän on edistynyt siinä ajassa 
pitkin harppauksin. Olen ollut juniori-
valmentajana vuodesta 1997, enkä ai-
nakaan ihan heti muista yhtä lupaavaa 
nuorta, Sillanpää pohtii. 
Burman pääsee testaamaan lyöntiensä 
tarkkuutta ensimmäisen kerran AGK:n 
juniorileirillä huhtikuussa Espanjassa.
–Kesällä	 tavoitteenani	 on	 vakiinnut-
taa paikkani FJT-kiertueelle ja päästä 
16-vuotiaiden	 maajoukkueeseen.	 Toi-
vottavasti menestyn myös kovissa ki-
soissa, Burman pohtii.  
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Pullerihallin	(Säästöpankki	Areena)	
golfharjoitustilaan pääsy onnistuu hen-
kilökohtaisella avainkortilla, jonka ovat 
oikeutetut lunastamaan vain AGK:n ja 
TawG:n	jäsenet	ja	osakkaat.	
Jäsenet, joilla jo on avainkortti edelli-
seltä kaudelta, voivat aktivoida kort-
tinsa talvikaudeksi ottamalla yhteyttä 
suoraan HML:n Liikuntahalli Oy:n 
toimistoon	(ma	-	pe	klo	9.00	-	15.00)	
puh.	03	-	621	2558	ja	ilmoittamalla	
nimensä.

Uudet käyttäjät voivat noutaa avain-
korttinsa Liikuntahallin toimistosta, os. 
Kiekkoritarinkuja	3	a,	www.hmlliikun-
tahallit.fi 
AGK laskuttaa kaikilta avainkortin akti-
voinneita jäseniltä talviharjoitteluhallin 
käyttömaksun,	60	euroa.	Liikuntahallin	
toimisto ei ota maksua vastaan.
Myös kaikilta ryhmävalmennukseen 
osallistuvilta jäseniltä peritään talvi-
harjoitteluhallin käyttömaksu, vaikka 
avainta ei ole aktivoitu/hankittu. 

Talviharjoitteluhallin ohjeet
Harjoitusajat ja seurojen 
ryhmävaraukset
Harjoittelu hallissa on sallittua sen au-
kioloaikana klo 8.00 - 22.00. Alla ole-
vaan harjoitusryhmien viikkokalenteriin 
on merkitty punaisella täysin suljetut 
vuorot. Kalenterin keltaiset vuorot on 
varattu pienemmille harjoitusryhmille, 
joiden aikana noin puolet hallin tilasta 
on kaikkien käytettävissä. 

Pullerihallin viikkovaraus - 2013/2014
Klo Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai Klo
Jakso Jakso
08:00-08:30 Urheilulukio Urheilulukio Urheilulukio 08:00-08:30
08:30-09:00 Urheilulukio Urheilulukio Urheilulukio 08:30-09:00
09:00-09:30 Urheilulukio Urheilulukio Urheilulukio TawG 09:00-09:30
09:30-10:00 Tiger 09:30-10:00
10:00-10:30 AGK seniorit AGK seniorit Tawg Seniorit AGK seniorit TawG TawG 10:00-10:30
10:30-11:00 Alkaa 7.1.-14 Alkaa 8.1.-14 9.1.-14 parillinen vko Tsempit Tawg 10:30-11:00
11:00-11:30 AGK seniorit AGK seniorit Tawg Seniorit alk. 29.11.-13 Tawg Tiger 11:00-11:30
11:30-12:00 AGK JT Tawg 11:30-12:00
12:00-12:30 AGK JT Tsempit 12:00-12:30
12:30-13:00 Tawg Seniorit AGK seniorit AGK JT AGK 12:30-13:00
13:00-13:30 7.1.-14 Alkaa 9.1.-14 Haastajat 13:00-13:30
13:30-14:00 Tawg Seniorit AGK seniorit 13:30-14:00
14:00-14:30 14:00-14:30
14:30-15:00 14:30-15:00
15:00-15:30 15:00-15:30
15:30-16:00 15:30-16:00
16:00-16:30 16:00-16:30
16:30-17:00 16:30-17:00
17:00-17:30 AGK JT Tsempit 17:00-17:30
17:30-18:00 Tytöt AGK JT TawG AGK 17:30-18:00
18:00-18:30 Tytöt AGK JT Tsempit TawG Haastajat Ladygolf 18:00-18:30
18:30-19:00 Tytöt TawG Tawg Pikkujunnut AGK MP Tawg 18:30-19:00
19:00-19:30 Naisryhmä Tsempit Naisryhmä 24.1.-14 Alk. 12.1.-14 19:00-19:30
19:30-20:00 AGK Tawg Alkaa 8.1.-14 AGK MP 19:30-20:00
20:00-20:30 Naisryhmä Naisryhmä 20:00-20:30
20:30-21:00 20:30-21:00
21:00-21:30 21:00-21:30
21:30-22:00 21:30-22:00

Harjoitusaika päättyy hallissa klo 22:00 jonka jälkeen ovet suljetaan ja valot sammuvat
Täysin varattu Osittain varattu, ryhmä n. 6 hlö joilla etuoikeus greeniin. 

Muut harjoitusvuorot täysin vapaita, Huom! Pro-tila ensisijaisesti seurojen golfopettajien käytössä!
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Kuva: Tapio Sillanpää
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Takana on tiivis parikuukautinen golf-
matkailua ja valmentajakoulutusta. 
Vasta nyt on aikaa istahtaa alas ja yn-
näillä kesän 2013 tekemiset ja teke-
mättä jättämiset. Valmentajakielellä 
yhteenveto pitäisi pyrkiä puristamaan 
kaavaan	 	Good	 –	 Better	 –	How.	Mitä	
hyvää, minkä voisi tehdä paremmin ja 
kuinka se tehdään. Aivan liian analyyt-
tinen juttu minulle juuri nyt, joten eikö-
hän lähdetä matkaan intuitiolla.
Pakan päällimmäisenä on ehdottomas-
ti hyvä fiilinki meidän golfyhteisömme 
tilasta. Aulangolla on mukavaa olla 
töissä. Hyvä henki ja yhteenkuuluvai-
suuden tunne johdon, henkilökunnan 
ja	meidän	yrittäjien	(	pro-shop,	ravinto-
lat, siivouspalvelut, opettajat ) kesken. 
Kruununa tietenkin Te, klubimme ak-
tiiviset, joskus intohimoisestikin harras-
tukseensa suhtautuvat jäsenemme. 
Kun tarkastelee seurakyselyn loppu-
tulosta golfopetuksen näkövinkkelistä 
voi tyydytyksellä panna merkille pientä 
kehitystä. Uudenlaisten opetuspalvelui-
den kehittely alkaa pikku hiljaa saada 
jalansijaa, siispä jatkamme valitsemal-
lamme tiellä. 

Sanotaan että nuorissa on klubimme 
tulevaisuus. Miten sitten tämä asia on 
mallillaan	 klubissamme?	 Golfseuran	
on kyettävä vastaamaan huutoonsa 
uusien junioripelaajien rekrytoinnissa. 
Selkokielellä ne jotka lajin pariin hou-
kutellaan ja kurssitetaan, on kyettävä 
myös sulauttamaan käytännön juni-
oritoimintaan, harjoitusryhmiin jne.  
Kun massiiviset juniorialkeiskurssit poi-
kivat kymmenittäin uusia innokkaita 
nuoria lajin pariin, löytyykö klubeista 
riittävästi ohjaajia ja valmentajia jotta 
juniorit voisivat harjoitella turvallises-
ti	 ja	 tehokkaasti?	 	Mielestäni	 olemme	
oivaltaneet seurassamme hyvin tämän 
tärkeän asian kouluttamalla säännöl-
lisesti uusia ohjaajia ja valmentajia. 
Onko klubin henki ylipäätään myön-
teinen	 juniorimäärien	 kasvattamiselle?	
Juniorimyönteisyyshän on ollut AGK:n 
tavaramerkkinä jo vuosikymmenet, jo-
ten vaalitaanpa tätä tärkeää perinnettä 
edelleen.
 Mitä tulee klubimme kilpajunioreitten 
pärjäämiseen valtakunnallisissa juniori-
sarjoissa, peräänkuuluttaisin vanhem-
milta ja päättäjiltämme kärsivällisyyttä.  

Kärsivällisyyttä nimenomaan odotella 
näiden	14–15-vuotiaitten	puhkeamista	
kukkaan oman kehityspotentiaalinsa 
mukaisesti.  Kaikistahan ei tule tieten-
kään huippuja, mutta lajissa nimeltä 
golf tuo kukkaan puhkeaminen tapah-
tuu varsinaisesti vasta 28-35 ikävuoden 
tienoilla. Onko tavoitteena voittaa koti-
maassa  juniorimestaruuksia vai saavut-
taa	kenties	 jotakin	paljon	suurempaa?	
Liian	 varhain	 kukkineet	 kukat	 (	 early	
bloomers ) kuihtuvat yllättävän usein 
kesken parhaimman kasvukauden. Ku-
kat eivät tietenkään puhkea kukkaan 
ilman harjoittelua ja asianmukaista 
valmennusta. Unohtuiko jotakin, entä 
se	 lahjakkuus?	 Kymmenen	 vuotta	 ja	
10.000 tuntia laadukasta harjoittelua, 
siinä kaava lahjakkuudelle.   

Aulangon Golfakatemia kiittää men-
neestä kaudesta ja toivottaa kaikille 
Menestyksekästä Golf-Vuotta 2014!

Tapio Sillanpää

Tervehdys aulankolainen!
Teksti ja kuva: Tapio Sillanpää

Golflomalle!

Salobre - Gran Canaria 
23.2.-2.3.2014

AGK:n klubimatka Lumineen Espanjaan 
Pääsiäisenä 17.-24.4.2014

Matkan vetäjänä ja golfpronasi 
Tapio Sillanpää

- Majoitus Sheraton Salobre Golf & Spa ***** 2 henkilön Deluxe huoneessa
- Norwegian suorat reittilennot Helsinki - Gran Canaria - Helsinki
- Aamiainen
- 6 x päivä green fee Salobren kahdelle eri kentälle
- Tervetulodrinkki
- Lentokenttä ja golfkenttäkuljetukset
- PGA pro Tapio Sillanpään matkapalvelut, range- ja peliopetus
- muutama paikka vielä jäljellä

Hinta 1.695 €

Ohjattu peli- ja opetusmatka 

Virallinen matkanjärjestäjä Golfpassi Oy 763 / 09 / Mj

- Norwegian suorat reittilennot Helsinki - Barcelona - Helsinki
- Majoitus Hotel Estival Park ****
- Puolihoito hotellissa (aamiainen ja päivällinen)
- 6 x green fee Lumine Golfissa
- Golfopetus kuutena päivänä sisältäen rangepallot
- Kärryt kierroksille ja väyläopas
- Lentokenttäkuljetukset sekä päivittäinen kuljetus golfkentille
- Tapio Sillanpään ja Juha Hakulisen matkapalvelut sekä golfopetus
- Pro:t pelaavat myös ryhmien mukana kentällä antaen vinkkejä pelitilanteessa

Tapio Sillanpää, +358(0)50 350 5977 tapio.sillanpaa@armas.fi - Juha Hakulinen, +358(0)50 400 4560 juha.hakulinen@aina.net

Ilmoittautumiset:

Golfpassi +358 (0)3 515 1007
Juha Passi +358 (0)400 634 130

Ilmoittautumiset ja lisätiedot myös matkanjohtajilta:

Hinta 1.420 €

www.golfpassi.fi

www.aulangongolfakatemia.fi

toimisto@golfpassi.fi

Tervetuloa!
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2009 2010 2011 2012 2013
Jäsenet 13458 14615 15359 15392 15810
Vieraat 7076 6237 6050 6430 5920
TawG 40 2222 2490 2598 3034 3051
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Hugon kierrostilasto, 9 r. 

Hugo 09 Hugo10 Hugo 11 Hugo 12 Hugo13
Jäsenet 15452 15473 17339 17573 18651
Vieraat 4397 4677 4539 3655 3738
TawG 40 1249 1230 1555 1854 1901
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Kenttien kierrostilastot
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Tee ennakkovaraus 
28.2.2014 mennessä, 

saat 1 000€:n edut 
kaupan päälle! 
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Seniorit pelasivat nyt toista kertaa kauden päätteeksi Ryder 
Cup	 -tyyppisen	 kisan.	 Tänä	 vuonna	 kisakenttä	 oli	 Tawast,	
jossa tiistaina 24.9. pelattiin kolme kahden hengen best ball 
ottelua  ja keskiviikkona single-ottelut kymmenellä pelaajal-
la per seura. Pelimuotona molempina päivinä oli tasoituk-
seton reikäpeli.  Pelaajat oli valittu viikkokisojen lopullisen 
pistetaulukon perusteella ja parit mietitty niin, että peleistä 
tulisi mahdollisimman tasaisia. Aulangolla oli naisjoukkueen 
kokoamisessa hiukan vaikeuksia monien yhteensattumien 
vuoksi, mutta niin kuin sanonta kuuluu ”näillä mentiin”.             
Kisa oli värikäs. Puolivälin tuloksista ei vielä voinut päätellä 
ottelun	 lopputulosta.	 Ensimmäisen	päivän	 jälkeen	 tawasti-

laiset kiskaisivat naisten ansiosta 3½-1½ johdon. Miehet pe-
lasivat tasan. Jännityksellä odotettiin toista pelipäivää, sillä 
olihan silloin jaossa vielä 10 pistettä ja kaikki mahdollista.
Miesten puolella tasaisuus jatkuikin. Kaksi ensimmäistä ot-
telua	meni	tawastilaisille,	kaksi	viimeistä	aulankolaisille.	Kes-
kimmäisistä toinen Aulangolle, toinen kotijoukkueelle, joten 
ensimmäisen päivän ero pysyi muuttumattomana ja ratkaisu 
jäi naisten varaan. Ensimmäisessä naisparissa aulankolaiset 
kavensivat	Tawastin	etumatkaa,	joten	jännitys	tihentyi.	Kol-
me viimeistä paria kääntyi kuitenkin vastustajien eduksi ja 
niin	 jäi	 kiertopalkinto	 toisena	 vuonna	 peräkkäin	 Tawastiin	
lukemin 9½ - 5½. Traditio jatkuu ensi vuonna Everstillä.

Senior Ryder Cup Tawast Golf vs. AGK
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Kuvasatoa kaudelta 2013

Ilkan sininen hetki

Miten tässä näin kävi? Juipen ratsut

Kauden päättäjäisissä soi swing, vasemmalta Eije 
Oskarsson, Eki Liikanen, Pentti Mutikainen ja Seppo 
Hovi.
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Aulanko Golfin GEO-ympäristöjärjest-
elmälle on myönnetty kansain-
välinen	GEO	(Golf	Environment	
Organisation) ympäristösertifikaatti. 
Ympäristöjärjestelmäänsä Aulanko 
Golf dokumentoi ympäristöteoistaan 
ja lisäksi kertoo olevansa valmis 
panostamaan kestävään kehitykseen 
ympäristötoimenpiteiden jatkuvalla 
parantamisella. Aulanko Golf on neljäs 
GEO sertifioitu golfkeskus Suomessa. 
Sertifiointi kattaa Aulangon molem-
mat kentät Everstin ja Hugon raken-
nuksineen.
 
Mitä tarkoitetaan kestävällä 
golfilla 
Ympäristöjärjestelmän avulla golfkent-
tä voi johdonmukaisesti kehittää 

AULANKO GOLFILLE
GEO-YMPÄRISTÖSERTIFIKAATTI

toimintaansa kestävän kehityksen 
suuntaan. Ekologisen kestävyyden 
perusteena on, että ihmisten toiminta 
ei kuluta luonnon monimuotoisuutta 
eikä vaaranna ekosysteemin tasapai-
noa. Kantavana ajatuksena on, että 
ihminen, ympäristö ja talous huomioi-
daan tasavertaisesti päätöksenteossa 
ja toimintasuunnitelmassa. 
  
Sanni Pisto, MSc in environmental 
Technology and management 
Apila Group Oy Ab 

Aulanko Golfin GEO aineistoon voit 
tutustua klikkaamalla kotisivujemme 
aulankogolf.fi etusivulla olevaa GEO 
CERTIFIED-logoa.

  
Tuukka Hieto oli hienosti neljäs Pickalassa 
syyskuun jälkipuolella pelatuissa Finnish Tourin 
karsinnoissa. Aulankolainen pelasi 54 reiän 
kilpailussa kierrostulokset 70, 77 ja 72. 
Hieto ylsi onnistumisensa myötä niiden viiden 
ensimmäisen joukkoon, jotka saivat FT:lle 
vahvan	(3f)	kategorian	ensi	kaudeksi.	

HIETO NELJÄS 
FT:N KARSINNOISSA 
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YLIMÄÄRÄISTEN KOKOUSTEN PÄÄTÖKSIÄ   
Aulangon Golfklubi ry:n ja Aulanko Golf Oy:n ylimääräiset 
kokoukset pidettiin 31.10.201. AGK:n kokoukseen osal-
listui 58 jäsentä ja oy:n kokouksessa oli edustettuna 352 
osaketta. 
Molemmissa kokouksessa päätettiin äänestysten jälkeen 
hyväksyä Aulanko Golf Oy:n hallituksen esitys, joka valtuut-
taa sen hankkimaan 1.11.2013 - 29.4.2015 välisenä aikana 
yhtiölle suunnatulla hankinnalla vähintään 90 ja enintään 
180 Aulanko Golf Oy:n S-osaketta. 
Kokouksen esitysmateriaali ja molempien kokousten 
pöytäkirjat löytyvät kotisivuilta aulankogolf.fi kohdasta 
Uutisia Aulangolta. 

KOTISIVUT ENGLANNIKSI
Kotisivumme aulankogolf.fi englanninkielinen osio on 
päivitetty ja laajennettu. Uusittuun sivustoon pääsee tutu-
stumaan klikkaamalla kotisivun yläreunassa olevaa Britan-
nian lippua.

Aulangon Golfklubin seniorinaiset järjestivät Hugolla lau-
antaina 7.9. jo neljännen kerran hyväntekeväisyyskilpailun. 
Aikaisemmin on saatu lahjoitettua Hämeenlinnan vanhain-
kodeille	yli	30	keinutuolia.	Nyt	kerättiin	toista	kertaa	varoja	
Koivikko-kodille.	Näinä	kahtena	vuotena	on	lahjoitusra-
haa	kertynyt	5.600	euroa.	Koivikko-koti	on	yksi	harvoista	
Suomessa toimivista saattohoitokodeista. Koivikko-koti on 
toiminut Hämeenlinnassa jo 11 vuotta. 
 
Tämänvuotisen kilpailun avasi apulaiskaupunginjohtaja 
Juha Isosuo, itsekin aulankolainen golffari. Koivikko-kodin 
johtajatar Riikka Koivisto piti lämpimän ja liikuttavan 
puheen. Muusikko Pekka Lunnikivi hanuristeineen viihdytti 
pelaajia letkeällä musiikillaan.
 
Tänä vuonna kilpailuun osallistui 37 paria. Suurin raha-
määrä saatiin kilpailumaksuista. Varoja kerättiin myös 
arpajaisilla ja huutokaupalla. Seniorinaiset olivat keränneet 
arpajaisvoitot hämeenlinnalaisilta yrityksiltä ja yksityisiltä 
lahjoittajilta. 
 
Teksti: Leena Rekonen 

AULANKOLAISET JÄLLEEN 
HYVÄLLÄ ASIALLA  
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Riikka Koivisto ja Juha Isosuo avaamassa Koivikkoko-
tiscramblea.

Everstin huoltorakennuksen yhteyteen on syksyllä valmis-
tunut	uusi	varastokatos.	Katoksen	pinta-ala	on	25	x	5m	ja	
siinä tullaan varastoimaan kentänhoitokoneita sekä apu- ja 
tarveaineita. Katoksen urakoi rakennusliike Taitoneliö Oy.

EVERSTILLE UUSI HUOLTOKATOS
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Yhteistyö Aulanko Golfin kanssa 
tuottaa hyviä tuloksia!

Aulanko Golf kiittää yhteistyökumppaneita golfkaudesta 2013
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Tawastin	ja	Aulangon	senioreiden	pitkä	viikkokisasarja	saa-
tiin päätökseen keskiviikkona 18.9. Aulangon Everstillä. 
Takana oli 12 osakilpailua, joista neljä ensimmäistä pelat-
tiin pistebogeyna ja kahdeksan viimeistä tasoituksellisena 
lyöntipelinä.	Sarjan	aikana	naiset	pelasivat	yhteensä	216	ja	
miehet	796	kierrosta	eli	yhteensä	1012	kierrosta.												
Viimeistä kisaa pääsi sade hiukan kiusaamaan. Varsinkin 
loppupäässä lähteneen joutuivat kärsimään. Pistetilanteen 
kannalta miesten osalta jännitys säilyi loppuun saakka mut-
ta kärkikolmikkoon ei kuitenkaan tullut muutoksia, vaikka 
monella oli vielä mahdollisuus. 
Tällä	kertaa	Pekka	Nenonen,	TawG	lunasti	miesten	voiton	
edellisvuosien hyvien sijoitusten jatkoksi. Toivo Kumm, AGK 
sijoittui	toiseksi	ja	Marcus	Filppula,	TawG	kolmanneksi.	Van-
hojen	partojen	Juhani	Niemisen,	AGK		 ja	Armas	Loposen,	
TawG	hyvä	peli	ei	aivan	riittänyt	mitalisijoille.	Komea	nousu	

kuitenkin sijoille 4 ja 5. 
Naisten	puolella	Anneli	Hietanen	oli	jo	ennen	viimeistä	kil-
pailua karannut tavoittamattomiin ja varmistanut kiertopal-
kinnon Aulangolle. Muista sijoista käytiin vielä kovaa tais-
toa,	joka	päättyi	Brita	Steniuksen,	TawG	nousuun	hopealle.	
Kolmanneksi	sijoittui	Helena	Räsänen,	TawG.	
Tasaisessa sarjakilpailussa sekä naisten että miesten 10 par-
haan	joukossa	oli	5	tawastilaista	ja	5	aulankolaista.
Alustavasti kaavailimme jo ensi kauttakin. Miehillä sarja py-
synee entisellään, naisilla pistebogey pelejä lisätään ja lyön-
tipelejä vähennetään. Hugolla pelataan aina aamupäivä - il-
tapäivälähdöt. Talvella mietitään tarkempia yksityiskohtia ja 
hiotaan	swingiä	parempaan	kuntoon.

Kiitokset kaikille mukana olleille!
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Viikkokisasarja

Hoffin naiset, 
nuo Hugon kaunokaiset
Käy kentälle yhtä jalkaa, 
kas siellä kyökkikisa alkaa.

Huomio nyt jokainen hessu,
kun väylillä liehuu huivi ja essu.
On siellä monta tyyliä,
on leidiä, on lyyliä.

Tänään kenkään meistä ei kyökissä tallo, 
vaan Hugolla lentää valkoinen pallo, 
mukana ovat Tertut, Ulla ja Almin Marja, 
Anna-Kaarina, Maire ja Mustosen Tarja.

Siellähän nähdään myös pirteä Pia, vaikka 
Joukonsa tokaisi, ett kyökissä on piian paikka, 
Mutta voi hitsi, sehän olikin vain vitsi.

Saimme mukaan myös Saksasta Annen,
hällepä	huikkaamme:	Willkommen.
Kenpä tänään voiton saa,
oisko Raija Keskimaa.

Ryhmämme sydän on Rekosen Leena,
merkitsi muistiin Leila, joukon jatkeena.

Kyökistä kajahtaa swing 
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ABC Golf Vappuscramble 9r hcp
1.Karlen Riku/ Rontu Vesa   30
2.Toivanen Ville/ Vinnari Kimmo  31
3.Mäkinen Jarkko/Pönniö Mika  31

Rusettigolf greensome 9r hcp
1.Lehto Tuula/ Mikkola Simo   37
2.Nieminen	Maria/Matinkari	M.			 39
3.Tommila Marja/ Lensu Toivo   39

Klubiravintola Everstin scramble hcp
1.Englund	Maija/	Englund	Juha			 60
2.Kauppinen	Kimmo/Nurmi	Ville		62
3.Hytti	Timo/	Kankare	Ilkka			 63

Tiilaakso scramble 36r hcp
1.Ahtiainen	K.alle	TawG/Karlen	Riku				
    125
2.Heikkilä	Ari	TawG/Suokanto	Marjut	
TawG			 	 	 	 127
3.Virtanen	Jari	TawG/Virtanen	Veeti	
TawG		 	 	 	 127

Kultakeskus Open scr
1.Nieminen	Sami		 	 76
2.Hakala Jyrki    77
3.Brunou Mika AG   78
hcp
1.Korpela	Janne			 	 69
2.Mäkinen Saku    70
3.Keippilä Jari KyG   71

Synsam Bolle Open scr
1.Järvinen	Pasi	TawG			 	 79
2.Halminen Raimo    83
3.Viitamäki Ville    83
pb
1.Niemi	Risto		 	 	 40
2.Mikkola Simo     37
3.Tuominen Jarmo   37

Seniorimaraton 36r scr
M55 1.Backlund Jyrki   172
M65	 1.Mikkola	Simo				 172
M75 1.Keskimaa Raimo  181
N50	 1.Mustonen	Tarja		 185
N60	 1.Ritoranta	Sinikka			 185
N70	 1.Keskimaa	Raija			 205
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Hugon Malja hcp>30 9r pb
1.Fabrin Petri     23p
2.Virtanen	Jari			 	 	 16p
3.Kankainen	Jari			 	 16p

Midnight Sun Golf 9r pb
1.Kainuharju Pekka    21p
2.Korpi Maija     19p
3.Mikkola Anna-Kaarina   19p

AGK Marathon 72r hcp
1.Hyttinen Henry    277
2.Vinnari Kimmo    281
3.Karlen Henri     283

Hämeenlinna Lady Open 36r hcp
1.Nikkilä	Eija			 	 	 135
2.Raitokoski Crisse PeG    142
3.Pulkkinen	Stina	TawG				 147
pb
1.Haimola	Aija	VGH		 	 66p
2.Ruokonen	Auli		TawG				 65p
3.Mikkola	Merja			 	 64p

Rantasipi Linnajazz Scramble 9r hcp
1.Heikkilä	Niko	TawG/Sinisilta	Jerry	
HaG      29
2.Koliseva Mika/Tamminen T. 29
3.Ranta-Eskola Anne/Salmela Petteri  
    29
Tunari Kiulu hcp
M55
1.Seppälä Jorma TGK   70
2.Mörsky Esko    73
3.Koivunen Esa    75
M65
1.Seppänen	Sinikka			 	 60
2.Holopainen	Ulla			 	 65
3.Mikkola Anna-Kaarina   71
M65
1.Mäittälä	Heikki			 	 61
2.Rysä	Pekka	TawG		 	 66
3.Nieminen	Juhani			 	 70
M75
1.Lipsanen	Hannu		 	 76
2.Nieminen	Matti		 	 78
3.Papunen Eino    80

Huoneistokeskus Open scr
1.Seppänen	Aleksi	TawG			 77
2.Karlen Riku    81
3.Hakala Jyrki     81
pb
1.Virtanen	Veeti	TawG		 	 42p
2.Vuoristo	Aarne		TawG				 41p
3.Sankari Timo    39p

Leimarakentajat Open 36r scr
1.Vihanto Kimmo MGC   147
2.Hieto Tuukka    150
3.Burman Lassi    151
hcp
1.Burman Santtu    135
2.Halonen	Tommi	TawG			 138
3.Heiskanen Seppo PeG   140

Tiilaakso Open 54r scr
1.Kuronen	Ville	Tawg			 	 221
2.Seppänen	Aleksi	TawG			 230
3.Sahla	Karri	TawG		 	 232
hcp
1.Burman Santtu   208
2.Äärelä Johannes TG   209
3.Fabrin Petri     209
Kellokeskus Laine Avio-/Avopari 
foursome hcp
1.Saari	Pirkko	ja	Risto			 	 65
2.Kauppinen	Kirsi-Marja	ja	Kai		 66
3.Nieminen	Maria	ja	Juhani		 67

Aulangon Helmi hcp
1.Nordenswan	Miitta			 	 68
2.Ollikka	Markia	TawG		 	 71
3.Salokero Ann-Mari    72
pb
1.Englund	Maija		 	 36p
2.Lehto tuula    35p
3.Jarho Päivi    35p

Onervan Scramble 9r hcp
1.Rautavirta Pirkko/Salonen Ilkka  29
2.Englund Emma/Englund Juha  30
3.Markkula Annu/Hyttinen J-M  30

Four Reasons Open scr
1.Rontu Vesa    74
2.Kuronen	Ville	TawG		 	 75
3.Seppänen	Aleksi	TawG			 76

Kilpailutulokset 2013
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hcp
1.Kuikka	Jari		 	 	 67
2.Palo	Jari	TawG		 	 68
3.Miserini Emanuele   70

Koivikko Hyväntekeväisyysgolf 9r 
hcp
1.Laine Tapani/Rintakoski Rainer  30
2.Järvi	Jorma	Tawg/Raunio	Jorma	
TawG		 	 	 	 30
3.Saarinen Irma/Saarinen Mikko  30

Hugon Malja II hcp>30 9r pb
1.Hult Pertti     20p
2.Posti Akseli     19p
3.Koliseva Merja   19p

Ruukki Open scr
1.Myllymaa	Joni	TawG		 	 76
2.Lehto Tuomas    77
3.Hyttinen Henry   77
pb
1.Burman Santtu   42p
2.Litmanen Jouko HaG   41p
3.Paajanen Antti PGC   40p

Fantasia Golf scramble hcp
1.Myllymaa	Joni	TawG/Jantunen	Antti	
VLG     58
2.Lehto Tuula/Lehto Tuomas  59
3.Halonen	Tommi	TawG/Karvinen	
Ville	HaG		 	 	 60

Hugon Pikkujouluscramble 9r hcp
1.Markkula Annu/Hyttinen J-M  30
2.Meiseri Irmeli/Meiseri Kari  33
3.Järviaho Kosti-Oskari/Korpimaa 
Lauri     33

Aulangon Malja & Everybody
sarja 1 hcp
1.Kuivasaari	Pekka		 	 66
2.Englund Juha    71
3.Hyttinen Henry   71
sarja 2 hcp
1.Nordenswan	Miitta		 	 66
2.Kauppinen	Kai		 	 67
3.Hietala Anneli    72
sarja 3 pb
1.Englund Maija   44p
2.Niemi	Nahom			 	 36p
3.Posti Pertti    33p

Syksyn Lehti scramble hcp
1.Kuronen	Ville	TawG/Nylander	Henri	
TawG			 	 	 	 59
2.Hyttinen	Henry/Kuivasaari	P.		 61
3.Helmi	Antti/Juvonen	H.	TawG		 61

Man Power Tour 2013 ranking
1.Paakkola Jukka   31p
2.Vinnari Kimmo   29p
3.Aarnio Jari    28p

Senioreiden Viikkokilpailut 2013 
ranking
Miehet
1.Nenonen	Pekka	TawG												151p
2.Kumm Toivo             149p
3.Nieminen	Juhani																					140p
Naiset
1.Hietala Anneli    94p
2.Stenius	Britta	TawG		 	 61p
3.Räsänen	Helena	TawG			 59p
Everstin Prisma-pelit 2013 
yhteispisteet
1.Laine Tapani/Rintakoski Rainer  72p
2.Hietala	Anneli/Hietala	Markku		 63p
3.Korpela Esko/Mikkola Simo  52p

Senioreiden lähipelit 
Miehet
1.Nieminen	Juhani	
2.Backlund Jyrki
3.Mörsky Esko
Naiset
1.Mörsky Tuula
2.Hietala Anneli
3.Itkonen Arja

Hugon Pikkujouluscramblen osal-
listujat yhteiskuvassa




