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KinoKsiltA Greeneille

Hyvät aulankolaiset! Tätä kirjoitettaessa everstin 
metsäväylillä on vielä paikoin kymmeniä sentte-
jä lunta, mutta ei sentään enää hiihtäjiä. mennyt 
talvi oli pitkästä aikaa kylmä ja runsasluminen. 

Vaikka kenttien käyttöönotto ja kauden avaaminen tapah-
tuu tänä vuonna historiallisen myöhään, pääsemme var-
masti starttaamaan kauden täydellä innolla toimintasuun-
nitelmien mukaisesti.

aulangon golfklubin ja samalla myös suomen Golfliiton 
jäsenmäärät rikkoivat jälleen viime vuonna ennätyksiä. Vii-
meiset kaksi vuotta olemme saaneet todistaa uusien golfa-
reiden mukaantuloa lajin pariin, kuin myös monen ”taukoa” 
pitäneen pelaajan paluuta viheriöille. alkuvuoden 2022 
kehitys näyttää siltä, että samansuuntainen trendi jatkuu 
myös tänä kesänä.

Jäsenmäärän ja aktiivipelaajien määrän kasvaessa yhtei-
sömme pitää pystyä mukautumaan tähän kehitykseen. 
Tapoja pelata tai nauttia tästä lajista on yhtä monta kuin 
meitä golfareitakin. olipa kyse sitten satunnaisesta harras-
tajasta, tai koko pelaajapolun läpikäyvästä kilpapelaajasta, 

puitteet omalle tekemiselle löytyvät aulangolta. Toivotta-
vasti mahdollisimman monet aulankolaiset ottaisivat osaa 
eri toimikuntien toimintaan ja tapahtumiin, sekä myös seu-
ran kilpailuihin. Täytyy muistaa, että aulangon Golfklubi 
on Hämeenlinnan suurin urheiluseura.

Puitteiden kehitys on keskeinen osa yhteisömme strate-
giaa etenkin tulevaisuuden kilpailutekijöiden kehittämi-
sen näkökulmasta. everstin range-alueelle on viime syksyn 
ja talven 2022 aikana noussut uusi golfstudio, joka on vii-
mevuosien suurin kehitysinvestointi aulangolla. Golfstu-
dio tulee palvelemaan meitä vuoden ympäri sekä opetuss-
tudiona, että simulaattorikäytössä. kannustankin kaikkia 
jäseniämme tutustumaan golfstudioon ja sen tarjoamiin 
mahdollisuuksiin niin golfopetuksen, kuin myös simulaat-
torikäytönkin näkökulmasta.

erinomaista golfkautta 2022 kaikille aulankolaisille!

Teksti: Miika Huhtinen
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isän esimerkki ja houkuttelu sai Janne korpelan lähte-
mään green card -kurssille Hattulaan vuonna 2005 Vil-
musen Jounin valvovan silmän alle. siitä lähtien mies 
on ollut tuttu näky aulangon kentillä.

entisenä kilpaurheilijana veri vetää edelleen myös kilpai-
luihin. Tutuksi ovat tulleet niin klubikisat, kuin senioreiden 
valtakunnallinen haastaja-tour. kaikkien aulankolaisten 
miesgolfareiden tavoite, man Power Tourin voitto, on vielä 
Jannelta saavuttamatta. 

Puheenjohtajan työssä korpela nojaa muun hallituksen ta-
voin yhtiön vuosi sitten laadittuun strategiaan, jossa mm. 
halutaan nostaa osakkeenomistamisen arvostusta sekä 
edullisempaa pelaamista vuokrapelaamiseen verrattuna. 
korpela uskoo, että vallitseva golfbuumi osaltaan auttaa 
tavoitteen toteutumisessa.

- myös ympärivuotisen harjoittelun ja val-
mentamisen kehittäminen on nyt juuri tape-
tilla, kun uusi golfstudiomme on valmentaji-
en, osakkaiden ja jäsenistön käytettävissä. 
suurin seuraava asia, joka yhtiössä tulee 
eteen, on uuden toimitusjohtajan valinta. 
laivaamme upeasti ohjannut kari kuivasaari 
lähestyy eläkeikää ja hänelle pitää löytää seu-
raaja, kertoo korpela.

korpelan mukaan tällä hetkellä ollaan hyväs-
sä tilanteessa, kun osakepelaaminen kiinnos-
taa myös nuorempia. 
- kaikki yhtiölle vuokrattavaksi jätetyt peli-
oikeudet on saatu vuokrattua ja myytäväksi 
jätetyt osakkeet on myyty uusille pelaajille. 
kentällemme on enemmän tulijoita kuin 
olemme voineet ottaa. osakepelaamisen 
kautta saa varmistettua pelioikeutensa ken-
tillemme. Vuokrapelaamisen osalta on aina 
se epävarmuus, onko oikeuksia vielä jäljellä.
korpelan mielestä nyt asiassa on varmasti 
hiukan seisahtanut tilanne, koska pari viime 
kautta ovat olleet suotuisia golfkentille. Hän 
uskoo, että myös muut toimijat katsovat mitä 
ensi ja seuraava kausi tuovat tullessaan.  

erityisen tyytyväinen korpela on siihen, että ’tuotteemme’ 
on ollut hyvässä kunnossa jo monet kaudet. 
- kenttämestarimme Juha englund tiimeineen ovat mah-
dollistaneet sen, että meidän lisäksemme vieraspelaajat 
saavat pelata hyväkuntoisilla kentillä.
mielestäni on upea asia, että kansainvälinen Top100gol-
fcourses.com -sivusto arvosti everstin 15. parhaaksi ken-
täksi suomessa. lisäksi Hugo on monelle vieraspelaajalle 
must-kenttä ainakin kerran kesässä.
- Vielä muutama hetki ja pääsemme jälleen nauttimaan hy-
västä seurasta mukavan harrastuksen parissa. Tervehditään 
ja hymyillään toisillemme kohdatessamme. muistetaan 
nauttia myös Hugon ja everstin ravintoloiden palveluista. 
siellä voi hienosti pelata ne jälkipelit. nykäiskää hihasta, 
kun tulee ideoita mitä haluisitte viedä hallitukseen keskus-
teltavaksi, summaa korpela.

Janne Korpela luotsaamaan  
Aulanko Golfia  
Pitkänlinjan urheilumies tarttui puheenjohtajan nuijaan   

Teksti: Pekka Heinonen, kuva: Harri Toivonen
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Aulanko Golfstudio tulee   
– Näillä vinkeillä ja ohjeilla nautit kokemuksesta enemmän  

everstin rangen kulmaan talven aikana noussut uusi 
ja uljas Golfstudio on valmistunut ja valmiina käyt-
töön. Jotta käyttö sujuisi kaikilta mahdollisimman 
jouheasti ja mutkattomasti, on hyvä tietää muuta-

mat perusasiat.
Golfstudiossa on kaksi erillistä puolta, Torni ja lampi, 

jotka ovat identtisiä tiloja. molemmissa on Trackman-tut-
kalaitteet, joiden avulla voit joko pelata simulaattorigolfia 
tai harjoitella omaa lyöntiäsi perehtymällä Trackmanin an-
tamiin arvoihin. simulaattorit tekevät golfista ympärivuo-
tisemman harrastuksen entistä useammalle, ja Golfstudio 
tulee täydentämään aulangon talviharjoitusmahdollisuuk-
sia Pullerihallin rinnalle.
Torni ja lampi toimivat ajanvarausperiaatteella. oman 

ajan pääset varaamaan aulanko Golfin verkkosivujen kaut-
ta. Varausjärjestelmään kirjaudutaan ensimmäisen varauk-
sen yhteydessä. Varausjärjestelmän käyttö on helppoa ja 
yksinkertaista, joten siitä ei tarvitse huolestua. ajanvarauk-
sen jälkeen saat sähköpostiisi ja matkapuhelimeesi sisään-
pääsykoodin, joka naputellaan ovessa olevaan lukijaan. 
samalla koodilla pääset sisälle myös toisesta ovesta, joka 
johtaa varaamaasi tilaan.
Trackmanin simulaattorissa on tällä hetkellä noin 150 

golfkenttää ympäri maailmaa, joista pääset valitsemaan 

mieleisesi. Pelikokemus on todella aidon tuntuinen, ja 18 
reiän kierros simulaattorissa kestää kahdelta hengeltä noin 
kaksi tuntia. Pelaamista nopeuttaa huomattavasti se, että 
simulaattorissa pystyy valitsemaan niin, että kone hoitaa 
puttaamisen. Tätä toimintoa kutsutaan nimellä auto-Putt.

Yleisohjeena on hyvä todeta, että simulaattoritilassa edel-
lytetään sisäjalkineiden käyttöä, joiden vaihto onnistuu 
hyvin eteistilassa. näin saamme pidettyä simulaattoritilan 
siistinä. siisteyteen liittyvät myös roskat sekä pullot ja töl-
kit, joille kaikille löytyy oma paikkansa studiotilasta.

Tärkeää on myös muistaa, että simulaattoritilassa 
käytetään vain studiotilassa valmiina olevia palloja ja tiitä. 
omien pallojen ja tiiden käyttö on kiellettyä. syy tähän on 
se, että palloissa mahdollisesti olevat tussimerkinnät ja 
logot jättävät jälkiä simulaattorin valkokankaaseen.

Yhtenä tärkeänä osana uuden Golfstudion käytössä on 
myös valmennustoiminta. aulangon prot Juha ja Tapio an-
tavat Trackman-tunteja studiossa niin kesällä kuin talvella. 
Trackman-tunnin aikana saat tarkan tiedon omasta lyön-
nistäsi, ja valmentajien ohjeiden avulla pääset kehittämään 
peliäsi uudelle tasolle.

aulangon henkilökunta ja golfopettajat neuvovat mielel-
lään simulaattoreiden käytössä. Tilasta löytyvät myös hyvät 
ohjeet laitteiden käyttöön. 

Trackmanin simulaattorista löytyy tällä hetkellä noin 150 kenttää, joiden joukosta voi kierroksekseen valita 
vaikka legendaarisen Old Coursen.

Teksti: Juha Hakulinen, kuva: Trackman
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HPK tarttuu everstin maineikkaan 
klubiravintolan ruoriin   
Tuore ravintoloitsija tuo klubille uutta iloista ilmettä ja lisää tapahtumia.    

Teksti: Marko Kuivasaari, kuva: Kati Savolainen

aulanko Golf teki maaliskuun alussa sopimuksen 
everstin klubin ravintolatoiminnan harjoittami-
sesta HPk liiga oy:n kanssa. sopimus on kaksi-
vuotinen ja siihen liittyy kaksi optiovuotta.

HPk on ollut mukana ravintolabisneksessä vuodesta 2008 
lähtien, jolloin se avasi Pohjantähti areenaan kerho-ra-
vintolan. Yhtiö alkoi ennen korona-aikaa kartoittaa kesä-
painotteista ravintolatoimintaa, jossa lounasruokailu olisi 
keskeisessä roolissa. kun aulanko Golfin ja everstin pitkä-
aikaisen ravintoloitsijan anssi nykoppin sopimus päättyi 
vuodenvaihteessa, ilmoitti HPk kiinnostuksensa ottaa klu-
biravintolan haltuunsa. 

”löysimme aulanko Golfin kanssa nopeasti yhteisen sä-
velen. Tämä tuntui luontevalta ratkaisulta, sillä klubiravin-
tolan sesonki sopii rytmityksen puolesta meille erinomai-
sesti”, HPk liiga oy:n toimitusjohtaja antti Toivanen kertoo. 

everstin klubiravintola on saanut vuosien varrella runsaas-
ti kiitosta asiakkailtaan. maittava ruoka, hyvät valikoimat 
ja laadukas palvelu ovat nostaneet ravintolan Golflehden 
kenttärankingin ravintolaa arvioivassa osiossa kärkisijoille.
”Tällä samalla linjalla haluamme jatkaa ja pysyä rankingissa 
parhaiden joukossa.”  

Toivanen sanoo, että klubiravintola jatkaa kehityksen tiellä, 
joskin alkuun on edettävä maltillisesti. uuden ravintoloit-
sijan on tultava ensin sinuiksi talon ja ympäristön kanssa. 
ensi vuonna tavoitteet ovat korkeammalla.       
”olemme luotettava palveluntarjoaja, ja pidän sitä vahvuu-
tenamme. Hyvä ilmapiiri sekä iloinen ja palvelualtis toimin-
tatapa ovat meille arvoja, joiden päälle haluamme raken-
taa menestyvää ravintolatoimintaa.”

Runsaasti henkilökuntaa
everstin ja Pohjantähti areenan ravintoloissa tulee jatkossa 
työskentelemään neljä kokkia ja kolmesta neljään salihen-
kilöä. lisäksi palkataan muutama kesätyöntekijä. Ravinto-
lapäällikkönä toimii mia kallio. 

kerho-ravintola sulkee ovensa toukokuun lopulla, jolloin 
molemmat ravintolat ovat ehtineet olla yhtä aikaa avoinna 
muutaman viikon. kun kerho-ravintola palaa kesätauolta 
elokuussa, everstin klubiravintola on vielä pari kuukautta 
auki. 
”Hienoa, että pystymme nyt työllistämään ravintoloissam-
me väkeä ympärivuotisesti. Henkilökuntaa on riittävästi, 
minkä vuoksi voimme hieman pidentää everstillä aukioloa.”

HPK:n Antti Toivanen ja Mia Kallio odottavat jo 
tulevaa golfkautta ja Everstin avaamista.
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Toivanen sanoo, että HPk tuo everstin klubiravintolaan 
uutta iloista ilmettä ja uusia juttuja.
”everstillä tulee olemaan oma erilainen konseptinsa ker-
ho-ravintolaan verrattuna. Tuomme klubille tapahtumia ja 
iltaohjelmaa, mutta haluamme säilyttää myös jotain aulan-
kolaisille ennestään tuttua, kuten klubiravintola scramblen 
ja BBQ-illat.”
”meillä on anssi nykoppin kanssa yhteistä historiaa, sillä 
hän toimi aikoinaan ravintolapäällikkönä kerho-ravinto-
lassa, ja olemme tehneet paljon hyvää yhteistyötä vuosien 
aikana. on mahdollista, että anssia nähdään teemailtoina 
grillin takana myös tulevana kesänä.”
everstin ravintolatiloihin ei ”kerhopomon” mukaan ole tar-
vetta tehdä muutoksia pientä kasvojenkohotusta lukuun 
ottamatta.

Toivanen muistuttaa, että raaka-aineiden laatuun ja vas-
tuullisuuteen liittyvistä kysymyksistä ei HPk:n ravintoloissa 
tingitä. lihatuotteet ovat 100-prosenttisesti kotimaisia, ja 
ne tulevat kivikylän kotipalvaamosta. Viihtyvyyttä täyden-
tää puhtaasti kotimaisen ruoan lisäksi aiempaa kattavam-
mat valikoimat virvokesektorilla.
 ”oluen ystävät eivät tule everstillä pettymään”, hän toteaa. 

Golfareiden kantapaikka
everstillä halutaan jatkossa tunnistaa paremmin asiakkai-
den tarpeet. Toivanen toivoo, että klubiravintolasta tulisi 

golfareiden kantapaikka, joista lähdettäisiin kierrokselle ja 
palattaisiin pelin jälkeen fiilistelemään kentältä kertyneitä 
yhteisiä kokemuksia.

Ravintolamyynti muodostaa merkittävän osan HPk liiga 
oy:n tuloista, sillä sen osuus ottelutapahtumat huomioiden 
on noin 35 prosenttia liikevaihdosta. kerho-ravintolassa 
myytyjen lounaiden osuus on noin 6 prosenttia.

Pohjantähti areenassa kävi ennen korona-aikaa keski-
määrin 250 lounasasiakasta päivässä. everstin klubiravin-
tolassa määrä on ollut tästä noin puolet.  

kevään ensimmäinen tapahtuma everstin klubiravinto-
lassa on Vappubrunssi. Pari viikkoa myöhemmin pelataan 
klubiravintola scramble by HPk ja heti perään maanantai-
na käynnistyy lounastarjoilu.

aulanko Golfilla ja HPk:lla on tiedossa muutakin yhteis-
työtä alkavalla kaudella, esimerkiksi HPk-Golfpäivän muo-
dossa. kerhon liigajoukkueen pelaajia tullaan myös näke-
mään entistä useammin everstillä niin klubiravintolan kuin 
luultavasti kentänkin puolella.

Toivanen on ollut aulangon Golfklubin jäsen 80-luvun 
loppupuolelta lähtien, jolloin Hugo oli vielä Hämeenlinnan 
ainoa kenttä.
”kolme poikaani ovat myös aulankolaisia, joten perinne 
jatkuu. Pelit ovat jääneet itsellä viime vuosina melko vä-
häisiksi, mutta tavoitteeni on ennättää jatkossa useammin 
kierrokselle”, hän sanoo. 



8 AULANKOLAINEN 1/2022

Nähtäväksi jää tarttuuko Anssi tulevaisuudessa 
vakavammin myös golfmailan varteen.

everstin klubiravintolan avaimet HPk:lle luovutta-
nut anssi nykopp kertoo, että nyt oli sopiva hetki 
antaa viestikapula seuraavalle, sillä yli kymmenen 
vuotta on pitkä aika minkä tahansa ravintolan sop-

pakauhan varressa.
”en ollut ennen aulanko Golfia toiminut missään ravin-

tolassa neljää-viittä vuotta pidempään. sehän vain kertoo 
siitä, miten hyvin olen everstillä viihtynyt. mutta aikansa 
kutakin, vaihto tekee varmasti kaikille hyvää.”

nykopp sanoo, että ensimmäinen vuosi everstillä oli yhtä 
opettelua. 
”Golfista en tiennyt mitään, ja meni siinä hetki sisäistäes-
sä, että osakkaat eli käytännössä golfin pelaajat omistavat 
kentän ja klubin. Toiminta oli niin erilaista mihin olin tottu-
nut: pelaajat menevät kymmenen minuutin välein ykkösen 
tiille ja tulevat parin tunnin kuluttua ysiltä pois, pitävät pie-
nen tauon, ja siirtyvät takaysille. Täytyi sopeutua uudella 
tavalla asiakkaiden rytmiin.”

Hän myöntää, että tuli alkuun tehneeksi vääriä ratkaisu-
ja, mutta asioita joutuu toisinaan omaksumaan kantapään 
kautta.
”olisin voinut etukäteen vähän enemmän kysellä. Hyvin sii-
tä kuitenkin selvittiin.”

anssi sanoo, että vuodet everstillä olivat mahtavaa aikaa. 
siitä ovat mukavat asiakkaat pitäneet huolen, ja lämmöllä 
hän ajattelee myös aulanko Golfin henkilökuntaa. klubira-
vintolan ikkunoista kaikessa loistossaan aukeava kenttä-
miljöö on näkymä, joka ei koskaan poistu hänen silmistään.
”Tulin ravintolaan usein jo kukonlaulun aikaan tekemään 
valmisteluita. en tiedä hienompaa ilmestystä kuin everstin 
kenttämaisemat kesäaamuna auringonnousun hetkellä.”
nykopp kertoo saaneensa monista asiakkaista ja työka-
vereista ystäviä, joiden kanssa pidetään yhteyksiä. Työssä 
kohdatut erimielisyydet ovat olleet vähissä ja niistäkin on 
aina selvitty puhumalla. 

Hän muistelee, että kerran oli tilanne, jossa hän lajia sen 
”enempää ymmärtämättä” tuli sanoneeksi asiakkaalle jo-
tain, minkä olisi voinut jättää sanomatta.
”eräs vieraspelaaja puhisi ja harmitteli, kuinka paljon lyön-
tejä kierroksella oli kertynyt. sanoin hänelle, että eikös se 
ole vain hyvä asia, että tuli enemmän lyöntejä samaan 
hintaan. silloin oli lähellä, ettei kaveri hyökännyt tiskin yli 
kimppuuni.”

Ensimmäinen kesäloma vuosiin
koronapandemia teki ravintoloiden arjesta tukalaa, ja ny-
kopp myöntää sen vaikuttaneen lähtöpäätökseen. etätyön 
yleistyttyä lounasruokailijoiden määrä väheni, ja se näkyi 
armotta kirjanpidossa viivan alla.
”lounasruokailun merkitys on ollut ansioiden näkökulmas-
ta huomattava. everstillä kävi aloittaessani 20–30 henkilöä 
lounaalla. Viime vuosikymmenen lopulla syöjiä oli yli 200 
parhaina päivinä.” 
”Tein myös pitkää päivää aamusta iltaan. kyllä se on alka-
nut tuntua kropassa iän karttuessa”, sanoo vuodesta 1985 
lähtien ravintola-alalla ollut turenkilainen.

nykopp on saanut joitakin työtarjouksia, mutta hän ha-
luaa pitää ensimmäisen kunnon kesäloman 20 vuoteen en-
nen kuin ryhtyy mihinkään sitovampaan.
”Talvi on kulunut mukavasti polttopuita tehdessä ja muu-
taman työkeikan olen käynyt heittämässä. Poikkean var-
masti everstillä välillä tuttuja tervehtimässä, mutta nyt 
haluan kiittää kaikkia asiakkaitani ja koko aulanko Golfin 
työyhteisöä menneistä vuosista ”, anssi päättää. 

Mahtavia vuosia

Teksti: Marko Kuivasaari, kuva: Pekka Heinonen
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seniorit vahvassa vedossa!

Ryntäsimme uuteen golfkauteen toiveikkaasti pan-
demiarajoitusten kevennyttyä, mutta toisaalta ul-
koisten uhkakuvien vallitessa. Jo julkaistut kauden 
Toimintasuunnitelma sekä Tapahtumakalenteri 

laadittiin uskoen, että olosuhteet palautuvat suotuisiksi 
pelaamiselle. aikataulutimme Hugon väylien valloituksen 
heti huhtikuun alkuun, mutta kevät etenikin liian hitaasti. 
Jouduimme  etenemään varasuunnitelman mukaan, jo-
ten reippailimme kauniissa kevätsäässä rantapolkuja Hu-
go-niemen ympäri. ehkäpä ensimmäinen lähipelikisa 2. 
toukokuuta toteutuu.

kauden ohjelma on rakennettu monimuotoiseksi. netti-
sivuillamme julkaistu tapahtumakalentreri laadittiin par-
haan silloisen tiedon perusteella, mutta muutoksia ajan-
kohtaan tai kilpailumuotoon saattaa tapahtua. esimerkiksi 
seniorimaraton on nyt uudelleen aikataulutettu torstaille 
16, kesäkuuta. Päivämäärät ja kilpailumuodot tarkentuvat 
lopullisesti kilpailukutsussa aGk.n kilpailukalenterissa.

kalenteriin on soviteltu lähes 80 tapahtumaa. early Bir-
die pyörii jo 18. kauttaan ja on herättänyt aamuisin kol-
misenkymmentä senioria liikkumaan Hugolle. everstin 
Prisma-pelejä pelataan parikilpailuna 15. kauttaan kuukau-
den viimeisenä maanantaina hieman uusitussa muodossa. 
keskiviikkoiset lady meeting-nimellä kulkevat tapahtumat 
Hugolla alkavat toukokuun alussa. Tähän tapahtumaan 

liitämme ’kummikierrokset’ joihin voivat osallistua golfin 
uudet harrastajat saaden kokeneita senioripelaajia opasta-
jikseen.

elokuussa suuntaamme 3-kentän pelimatkan lou-
nais-suomeen. Yövymme Harjattulan kartanossa ja pe-
laamme retkellä Wiurilan, Harjattulan ja archipelagian ken-
tät. seuraotteluita toteutuu tällä kaudella kaksi, molemmat 
vieraissa. kanava Golf Vääksyssä on matkakohteena 2. ke-
säkuuta ja nokia River Golf 28. heinäkuuta. Hyväntekeväi-
syystapahtuma koivikko-scramble huutokauppoineen to-
teutuu tänäkin kesänä kuten myös senioreille avoin Tunari 
kiulu.  

aGk-TWG viikkokisat (12) aloitetaan Hugolla 4. touko-
kuuta. sarjat ja kilpailumuodot ovat entisellään, kisapäi-
väksi palautui keskiviikko. Viikkokisojen parhaista valitaan 
joukkueet Ryder Cup formaatilla käytävään seuraotte-
luun. Joukkuevalintoja tehdään myös kaupunkiotteluun 
Hml-Hyvinkää sekä 10-seuran otteluun. Valintakriteerinä 
on ensisijaisesti menestyminen kauden seniorikilpailuissa. 
Tapahtumavastaava ratkaisee lopulta osallistujat.

Tutustu toimintasuunnitelmaamme! suositamme jäse-
niämme viestimään mieltä askarruttavista asioista sähkö-
postilla valitsemalleen toimikunnan jäsenelle!

menestysekästä golfkautta 2022!

Teksti ja kuva: Kari Marin
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MPT-osakilpailut pelataan 18-r tasoituksellisena lyöntipelinä. 
Jokaisesta osakilpailusta jaetaan pisteitä sijoituksen mukaan 
1. sija 10 pistettä 2. sija 9 pistettä 3. sija 8 pistettä jne. Myös 
extra pisteitä on osakilpailuissa jaossa (pisin drive- ja lähin 
lippua -erikoiskilpailuissa). Henkilökohtaisiin pisteisiin huomi-
oidaan neljän parhaan osakilpailun pisteet. Mikäli osallistuu 
kaikkiin kuuteen osakilpailuun, niin lopputuloksiin huomioi-
daan neljän parhaan osakilpailun pisteet ja lisäksi kahdesta 
muusta osakilpailusta osallistumispisteet. 

Eniten pisteitä kerännyt palkitaan kauden päätteeksi vihreäl-
lä takilla, johon kirjaillaan voittajan nimi (kiertopalkinto). Ko-
konaiskilpailun kolme parasta palkitaan, kuten myös kunkin 
osakilpailun kolme parasta. Osakilpailut järjestetään pääasias-
sa Everstillä, mutta yksi osakilpailu myös Hugolla ja yksi kilpai-
lu vieraskentällä. Kilpailumaksu sisältää aterian ja juoman. 

Tervetuloa mukaan nauttimaan rennosta ja mukavasta pe-
liseurasta, josta varmaan löydät uusia pelikavereita itsellesi. 
Seuraa ilmoittelua uutiskirjeissä, ilmoitustauluilla ja seuram-
me nettisivuilla miesten osiosta.

Kilpailu AGK:n täysi-ikäisille 
miesjäsenille   
Lähde haastamaan viime vuoden voittaja Ville Räntilä. 

Osakilpailut 2022:
su 15.5. klo 11 eversti
la 11.6. klo 11 Hugo
la 2.7.  klo 11  eversti
la 23.7.  nRG (vierasreissu)
su 28.8. klo 11 eversti
su 4.9.  klo 11  eversti

Teksti: Jussi Aaltonen, kuva: Juha Hakulinen
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OP Golfkoulun aloituskurssit junioreille 
aGk järjestää aloituskursseja uusille 6–15 -vuotiaille junioreille.
•	6–11 vuotiaat (1): 23.–24.5. klo 17:30–19:00
•	6–11 vuotiaat (2): 30.5–31.5. klo 17:30–19:00 
•	12–15 vuotiaat: 6.–7.6. klo 17:30–19:00

kurssit aloitetaan kokoontumalla Hugon klubirakennuksessa. 
kurssia kohden mukaan otetaan 15 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. ilmoittautumi-
set sähköpostilla osoitteeseen  a-j@hmlgolfjuniorit.fi (ilmoita lapsen nimi, puhelinnu-
mero, osoite ja syntymäaika). 
aloituskurssi on osallistujille maksuton. kurssille tarvitaan säänmukainen ulkoiluvaa-
tetus ja lenkkitossut tms. omia golfvälineitä ei tarvita. 
lisätietoja antaa juniorikoordinaattori antti-Jussi Järvinen p. 040 752 212.

Pelaaminen jatkuu OP Golfkoulussa 
aloituskurssin jälkeen golfin harjoittelu ja pelaaminen jatkuu oP Golfkoulussa, joka 
pidetään kahdesti viikossa kesän ajan kesäkuun puolivälistä koulujen alkamiseen 
saakka. aamupäivisin järjestetyt harjoituspäivät ovat kahden tunnin pituisia. Tarkem-
mat ohjeet www.aulankogolf.fi/juniorit. 
Golfkoulun osallistumismaksu on 120 euroa, joka sisältää green card suorituksen, 
vuoden 2022 jäsenyyden ja vapaan pelaamisen molemmilla kentillä kauden loppuun 
saakka. 
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NaisTeN PeLimaTka TahkoLLe 29.6.-1.7.2022
useamman vuoden tauon jälkeen kovasti toivottu naisten oma pelimatka suuntautuu tänä vuonna 
Tahkolle. Yhteiskuljetus lähtee keskiviikkona aamuvarhaisella, joten ehdimme pelaamaan ensimmäisen 
kierroksen jo keskiviikkona. Toinen peli on varattu torstaille ja innokkaimmat voivat lisämaksulla pelata 
vielä perjantaina aamusta. 
matkajärjestelyistä vastaavat Heini ja anna, joille voi laittaa kysymyksiä jos joku mietityttää. mukaan 
mahtuu vain 32 nopeinta, joten ilmoittaudu pian mukaan ja lähde kesän ehkä parhaalle retkelle iloisessa 
naisseurassa.

matkan hinta 295 € sisältää:
•	 majoitus 8 henkilön Golden Resort -paritalohuvioissa Tahko lake & Forest golfkentän laidalla
•	 2 x green fee (lake&Forest + old Course)
•	 Päivällinen keskiviikkona; aamiainen, keittolounas ja päivällinen torstaina ja perjantaina aamiainen ja 

keittolounas
•	 bussikuljetus

kutsu tarkempine tietoineen löytyy nexGolfista, tervetuloa mukaan!

tapahtumakalenteri ja kauden avaus
 
kauden 2022 naisten tapahtumakalenterin ja lisätietoja naisten tapahtumista löydät seuran sivuilta (naiset-
osiosta). sään salliessa naisten tapahtumakausi avataan 3.5.2022 klo 18 Hugolla naisten peli-illan merkeissä. 
luvassa mukava pelikierros rennossa seurassa, kahvittelua ja kuulumisten vaihtoa sekä toivottavasti tutus-
tumista uusiin pelikavereihin.  ilmoittautuminen nexGolfin kautta, tilaisuus on osallistujille maksuton.
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söym atavrut atsiuM  
 nenimouh

aj suarias avakaV PO .autuarav iov nihiin ,äätse iov ie äisimyäkniotsav nämäle akkiaV  
:iskavrut isetsiehäl aj nunis atsutuukav emlok äätläsis eS .äättälly ämäle soj ,aattua avrutikneh  

natiah nävysyp nesiamrutapat neskutuukav ,navrut neduarias navakav nammivattak nemouS  
 .neskutuukavikneh aj atlarav

 
 iknehajsuariasavakav/fi.po :sutuukav iknaH

tiknapsuuso äneheimaisa nedioj ,yO sutuukavikneH-PO aj yO sutuukaV alojhoP äätnöym neskutuukaV  
 .tavimiot

Heini KOivuniemi
Golfikä: 16 vuotta
kivointa golfissa: kilpaileminen!!!
kurjinta golfissa: kun ei ole kilpailuja tai kun häviää skineissä.
lempimailani: se vaihtelee draivista putteriin. Riippuu päivästä.
Paras reikä ikinä: everstin 15 eagle.  
Huonoin reikä ikinä: mestiksissä muutama vuosi sitten tein ison tuloksen väylälle 17. löin 
sokettia soketin perään vesiesteeseen – vieläpä eri mailoilla.

Anne KAstell
Golfikä: n. 10 v, viime vuodet aktiivisemmin
kivointa golfissa: uusiin ihmisiin tutustuminen, ulkoilu ja itsensä haastaminen.
kurjinta golfissa: lyhyt pelikausi, hiekkabunkkerit
lempimailani: ikivanha draiveri tai rauta 5. Viime kesänä myös rauta 8 toimi hyvin.
Paras reikä ikinä: Viime kesänä tehty birdie, Hugon 7 väylällä. 
Huonoin reikä ikinä: everstin väylä 8 on saatava joskus selätettyä. 

muun naistoimikunnan esittelyt löydät aulankolaisesta 1/2021.

Uusia naistoimikuntalaisia



14 AULANKOLAINEN 1/2022 TOIMISTO

Aulanko Golf oy:n osakkaan edut 2022

1. omisTaJaeDuT, JoiTa Voi kÄYTTÄÄ Vain osakeRekis-
TeRiin meRkiTTY osakas *
* etu koskee osakkaita, riippumatta siitä, onko pelioikeus 
siirretty toiselle henkilölle. mikäli omistajaksi on merkitty 
yritys, voi yritys nimetä yhden yrityksen edustajan käyt-
tämään yrityksen omistamien osakkeiden osakasetua. 
Osakkaan vieraan Green fee
•	 Vieras green fee eversti 18 r. 42 €/hlö.
•	 Vieras green fee eversti 9 r. 28 €/hlö. uusi eTu
•	 Vieras green fee 9 r. Hugo, 16 €/hlö. 
•	 enintään kolmelle vieraalle kerrallaan samassa 

lähdössä osakkaan kanssa
Range
•	 10 pallokorin lataus rangekorttiin 17 €
•	 Golfauton kierrosmaksut:
•	 18 reiän kierros 22 €
•	 9 reiän kierros 16 €

Green fee -edut kumppanikentille  
•	 2 kpl maksutonta green fee kierrosta messilään
•	 2 kpl maksutonta green fee kierrosta laukaan Peu-

runkagolfiin  

•	 1 kpl maksuton green fee kierros kankaisten Gol-
fissa

•	 Varaa lähtöaikasi suoraan kumppanikentältä vieras-
pelaajan varausoikeuden mukaan.

•	 edut ovat voimassa arkipäivinä (ma-pe).
•	 kun saavut pelaamaan, ilmoita pelaavasi aulanko 

Golfin osakasoikeudella.
•	 etua ei voi käyttää useampaan kertaan, vaikka 

osakas omistaa useamman osakkeen.
•	 etu ei ole voimassa ennakkovarauksissa eikä ryh-

mien varauksissa (klubimatkat yms.)
Green fee -etu  Kullo Golf
•	 Green fee kullo Golfiin, 38 € (norm. 70 €) uusi eTu

Golfstudion pelilippu- ja vakiovuorohinnat (ks. erillinen 
Trackman hinnasto) uusi eTu

2. eDuT, JoiTa Voi kÄYTTÄÄ osakas, Joka on nimeTTY 
omisTamansa osakkeen kÄYTTÄJÄksi
lähtöaikojen varausoikeus: 14 päivää
lisäpelioikeus tawast Golfiin 150 €
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miika Huhtinen 
puheenjohtaja

Pekka Heinonen
varapuheenjohtaja

 ja kilpailutoimikunta 

Jari aarnio
kapteeni 

kirsi-marja kauppinen
sihteeri

saara elväs
lady kapteeni

kari marin
senioritoimikunta

Jussi aaltonen
miestoimikunta

arvo Haapanen
Junioritoimikunta

Juuso lindfors
edustuspelaajat

Janne korpela
puheenjohtaja

miika Huhtinen 
varapuheenjohtaja

 

Tuula-kaarina isosuo 
hallituksen jäsen

Rauno lehtimäki
hallituksen jäsen

kirsi Tamminen
hallituksen jäsen

Aulangon Golfklubi ry:n hallitus

Aulanko Golf Oy:n hallitus

HAllitUKset 2022
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toiMisto tieDottAA
ilmoita osoitetietosi Aulanko Golfin toimistoon
•	  muuttuneet kotiosoitetiedot voit ilmoittaa toimis-

toon sähköpostilla toimisto@aulankogolf.fi 
•	 Yhteystiedot voit päivittää myös itse omilla tunnuksil-

lasi nexGolfissa.
•	 sähköinen laskutus: siirrymme asteittain sähköiseen 

laskutukseen, vaihtoehdot:
•	 sähköpostilaskutus (oletuksena jäsenen sähkö-

postiosoite)
•	 pankin e-lasku, jonka voit tilata omasta verkko-

pankistasi. Tilaa erikseen aulanko Golf oy (peli-
maksut) ja aulangon Golfklubi (jäsenmaksut). 

Asiakaskortti 
•	 mikäli haluat vaihtaa osakkeen pelioikeuden asiakas-

korttiin ladattuihin green fee-kierroksiin  (sis. 40 kpl 9 
r. kierrosta), ilmoita vaihdosta toimistoon etukäteen. 

•	 asiakaskortilla voit maksaa myös perheenjäsentesi ja 
ystäviesi pelikierrokset. 

•	 asiakaskortille ladatut kierrokset ovat voimassa peli-
kauden loppuun saakka, jonka jälkeen jäljelle jääneet 
kierrokset nollautuvat. 

•	 asiakaskortti on kestokortti, joten säilytä kortti seu-
raavan kauden latauksia varten. 

sOlO-rangekortti
•	 solo-kortin ostosta peritään ensimmäisen latauksen 

yhteydessä 8 euron korttimaksu. säilytä korttisi uudel-
leen latauksia varten.

•	 Range-koneella solo- kortti viedään solo-tunnuksel-
la olevan ruudun kohdalle, jolloin kone syöttää koril-
lisen pallojen. näyttöruutu ilmaisee jäljelle jääneiden 
pallokorien määrän. kortille voi suorittaa täydennys-
latauksen caddiemasterin toimistossa, vaikka siinä on 
vielä vanhaa latausta jäljellä. 

liikuntasetelit 
•	 Vuotuiset peli- ja jäsenmaksut voi maksaa myös smar-

tum, ePassi, edenred ja Tyky liikuntaetupalveluilla. 
•	 samoilla palveluilla voi maksaa myös green feen suo-

raan caddiemasterille. 
Bag-kaapit
•	 Bag- kaappimaksut laskutetaan viime kauden tietojen 

perusteella. ota yhteys toimistoon, mikäli haluat 
vuokrata uuden kaapin tai luopua sen vuokrauksesta. 

tasoituskortit – syötä omat harjoituskierrokset tasoi-
tuslaskentaan
•	 Harjoituskierroksen tuloskortin voit syöttää myös itse 

tasoituslaskentaan kirjautumalla omilla tunnuksillasi 
nexGolfiin.

•	 Harjoituskierroksilla pelatut tasoituskortit voit palaut-
taa myös sisällä oleviin postilaatikkoihin. 

•	 Harjoituskierroksella pelatusta tasoituskierroksesta 
on ilmoitettava ennen kierrosta mukana pelaavalle 
merkkaajalle. merkkaajan nimikirjoituksella (+nimen 
selvennys) varustettu kortti palautetaan myös silloin, 
kun kierrostulos ei ole tasoitusta laskeva.

•	 nexGolfiin syötettyihin tasoituskierroksiin ilmoitetaan 
merkkaajan nimi. 

Jäsen- ja osakasinfo
•	 Pelaamiseen, osakkuuteen ja jäsenyyteen liittyvää 

informaatiota löydät kotisivujen JÄsen- ja osakasin-
FosTa  www.aulankogolf.fi/jäsen. osoite kannattaa 
lisätä myös selaimesi suosikkeihin. 

Junioripelioikeuden tilaaminen
myös alle 21-vuotiaden on aktivoitava pelioikeutensa 
vuosittain. aktivointi onnistuu helpoiten kotisivujemme 
sähköisellä pelioikeusilmoituslomakkeella. Pelioikeuden 
voi tilata myös sähköpostilla os. toimisto@aulankogolf.fi 

kari kuivasaari
toimitusjohtaja

ismo sulin
palvelupäällikkö

mervi Tabermann
laskutus ja kirjanpito 

Juha englund
kenttämestari 

antti-Jussi Järvinen
juniorikoordinaattori

Toimihenkilöt
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Tarjoamme Holariturvan AGK:n jäsenille 
kaudelle 2022. 

Lunasta maksuton turvasi osoitteessa 
pohjantahti.fi/hio.

Holariturvaa 
tarjolla!



18 AULANKOLAINEN 1/2022 TOIMISTO

Hinnasto AGK:n jäsenille 2022
PeliOiKeus eveRsti + HuGO
- osakkeen vastike   720 € 
- aGk kausikortti   845 €
- kausikortti 21-30v (s.92-01) 495 €

HuGOn 10-KORtti (10 x 9 r.)*
- 1 kpl    185 €
- 2 kpl    360 €
- 3 kpl    500 €

eveRstin 10-KORtti (10 x 18 r.)*
- 1 kpl    490 €

JuniORiPeliOiKeus eveRsti + HuGO
- alle 16 v.   115 €
- 16 - 18 v. (s.04-06)  165 €
- 19 - 20 v. (s.02-03)  255 €

lisÄPeliOiKeus tAWAst GOlF
- osakas    150 €
- ei-osakas   300 €
- Juniori (alle 21v.)  75 €

AGK JÄsenmAKsut
- aikuinen   92 €
- Juniori (-s.01 ja jälk.)  43 €

muut HinnAt
- Rangen pallokori  3,30 €
- Junioripoletti (-s.00 jälk.)  1,50 €
- Rangekorttimaksu  8 €
- 10 kpl latausmaksu  27 €, osakas 17 €
- 30 kpl latausmaksu  69 €, osakas 51 €
- Golfauto vieras * 18 r. /9 r.  45 € / 30 €
- Golfauto osakas 18 r./9r.  22 € / 16 €
- Golfauto pelioik. pel.* 18 r./9r. 35 € / 23 €
- Bag-kaapin kausimaksu  50 €, osakas 30
* ikäraja 18 v.

trACKMAn HinnAsto  
Pelaa yksin tai kaveriporukalla - tuntihinta on pelaajamäärästä riippumaton!   
TunTiHinnaT

arkisin ennen klo 15 muina aikoina

Talvikausi (1.11. – 30.4.) 30 € 40 €

kesäkausi (1.5.-31.10) 25 € 30 €

liPPuPakeTiT

3 kpl 5 kpl 10 kpl

arki-aamu/-päivä, klo 6-15 80 € 130 € 250 €

kaikki ajat (sis. viikonloput) 100 € 160 € 300 €

kaikki ajat (osakas)* 70 € 110 € 200 €

* osakasetutilaukset toimistoon toimisto@aulankogolf.fi

VakioVuoRoT
•	 voimassa joka toinen viikko parillisina viikkoina aikavälillä vko 44 – vko 16
•	 sis. kaksi peräkkäistä vakiovuorotuntia valittuna viikon päivänä
•	 vakiovuoroja on myynnissä rajoitettu määrä. Tilaukset toimisto@aulankogolf.fi 

Talvikauden vakiovuoro (vko 44 – vko 16), yht. 26 tuntia kevään vakiovuoro (vko 1 – vko 16), yht. 16 tuntia

Jäsen ja vieras 650 € Jäsen ja vieras 400 €

osakas 468 € osakas 288 €
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Aulangon Golfklubi on tehnyt Pihlajalinnan kanssa bonussopimuksen joka tarkoittaa sitä, että kaikki seuran jäsenet, 
perheenjäsenet sekä fanit voivat nyt kerryttää seuralle varoja helposti keskittämällä lääkäriasioinnin Pihlajalinnaan.

LUE LISÄÄ JA LIITY pihlajalinna.fi/bonus

ETUSI BONUSJÄRJESTELMÄÄN LIITTYESSÄ:
• ensimmäinen lääkärikäynti ilman toimistomaksua (norm. 23,50 €)

• punkkirokotus -20 % (norm. lapset 56,80 e ja aikuiset 58,60 e**)

Liity Pihlajalinnan  
Bonus-asiakkaaksi

TÄLLÄ ETUSETELILLÄ

5 X FYSIOTERAPIAKÄYNTI (á 45 MIN) YHT. 250 € 
Norm. 364 € sisältäen toimistomaksun. Tarjous on voimassa 31.10.2022  
saakka Pihlajalinnan Hämeenlinnan toimipisteessä.

**Rokotuksen hinta muodostuu rokotuskäynnistä toimistomaksusta, kantamaksusta ja rokotteen hinnasta.

AJANVARAUS pihlajalinna.fi • HÄMEENLINNA, raatihuoneenkatu 10

AJANVARAUS  
pihlajalinna.fi



Pvm PvÄ KilPAilu AvOin/AGK PelimuOtO KenttÄ
Touko

1 su vappuscramble aGk 9 r. lp Hugo

14 la Klubiravintola HPK scramble a 18 r. lp eversti

21 la Pihlajalinna scramble a 18 r. lp eversti

kesä

4 la Kultakeskus Open a 18 r. lp eversti

5 su Aulangon Helmi a (n) 18 r. lp Hugo

14 ti senior maraton aGk (s) 36 r. lp Hugo

19 su Hugon malja i hcp>30 aGk 9 r. pb Hugo

21 ti Junior Challenge tour a (J) 18 r. lp eversti

23 to midnight sun Golf K-18 aGk 9 r. pb Hugo

Heinä

5 ti AGK marathon Hml 72 r. lp Hugo

9-10 la-su Hämeenlinna lady Open a (n) 36 r. lp Tawast/eversti

14 to tunari Kiulu a (s) 18 r. lp Hugo

18 ma lady maraton aGk (n) 36 r. lp eversti

30 la sandels Open scramble a 18 r. lp eversti

elo

13-14 la-su mid tour a 36 r. lp eversti

20-21 la-su AGK mestaruuskilpailut aGk 36 r. lp eversti/Hugo

24 ke senior tour n 60/70 a (n) 18 r. lp eversti

26 pe Olvi venetsialaiset 9 r. lp eversti

27 la Koivikko scramble a 9 r. lp Hugo

syys

3 la ssAB Open a 18 r. lp eversti

10-11 la-su tiilaakso scramble a 36 r. lp Hugo/HaG/Tawg

11 su Hugon malja ii hcp>30 aGk 9 r. pb Hugo 

24 la Aulangon malja aGk 18 r. lp eversti/ Hugo

loka

1 la everstin syysscramble a 18 r. lp eversti

9 su Kinkku scramble a 18 r. lp Hugo

AGK KilPAilUt AUlAnGollA 2022

n= naisille  
s= senioreille  
J= junioreille


