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HistoriAn HAvinAA, 
tulevAisuuden tuuliA

Hyvät aulankolaiset. Taas elämme niitä aikoja, kun 
kevätaurinko alkaa lämmittää ja tuleva golfkau-
si on jo ovella. Poikkeuksellisen lämmin ja vä-
häluminen talvi on mahdollistanut kummankin 

kentän avaamisen poikkeuksellisen aikaisin.  lumipeitteen 
puuttumisesta huolimatta kummatkin kentät ovat säästy-
neet suurimmilta yllätyksiltä ja pääsemmekin nauttimaan 
hyvätasoisista olosuhteista myös tänä kesänä.

alkava kausi on historiallisesti merkityksellinen, sillä kulu-
neeksi tulee 80 vuotta Hugon avaamisesta. ensimmäiset 
golfkilpailut pelattiin Hugolla syksyllä vuonna 1940 välirau-
han aikana. Tämä suomen toiseksi vanhin kenttä palautui 
aktiiviseen golfkäyttöön vuonna 1955, jota seurasi aulan-
gon Golfklubin perustaminen vuonna 1959. 

Historian tiedostamisen lisäksi on myös tärkeää katsoa 
tulevaisuuteen. näin uuden vuosikymmenen kynnyksellä 
päällimmäisenä työlistalla on aulangon strategian päivit-
täminen vuosille 2021-2025.  Tämä tulee olemaan projekti, 
johon tarvitaan kaikkien meidän – niin henkilökunnan, hal-
linnon, kuin jäsenistönkin – panosta.

aulangolla on suomalaisessa golfissa hyvä ja vakiintunut 
maine. Tämän rakentuminen ei ole ollut sattumaa. siihen 
ei ole myöskään ollut yksin selityksenä hyvätasoiset kentät, 
tai toimivat puitteet ja palvelut. aulangon brändi koostuu 
keskeisiltä osin sen jäsenistöstä, aktiivisesta seuratoimin-
nasta, kilpailumenestyksestä ja etenkin aulangon henges-
tä. Toivonkin, että mahdollisimman moni aulankolaisista 
ottaa osaa toimikuntien toimintaan, kilpailuihin, sekä seu-
ran yhteisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin. 

Tässä yhteydessä haluan erityisesti kiittää pitkäaikaista 
puheenjohtajaamme Risto korpelaa viimeisen kymmen 
vuoden rupeamasta. Riston ohjauksessa golfyhteisöämme 
on viety määrätietoisesti eteenpäin kuitenkin sen historiaa 
ja perinteitä vaalien. Tunnustuksena pitkäaikaisesta ja erit-
täin merkittävästä työstä seuramme hyväksi aGk:n hallitus 
kutsui Risto korpelan seuramme kunniajäseneksi. Vielä 
kerran onnittelut Ristolle.

oikein hyvää alkavaa kautta kaikille aulankolaisille, kentillä 
nähdään!

Teksti: Miika Huhtinen
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Kasvutarina nokian river Golfin 139 lyönnin kierroksesta puheenjohtajaksi
Miika Huhtinen jatkaa Aulangon Golfklubin puheenjohtajana Risto Korpelan viitoittamalla tiellä.

nuori ja innokas miika Huhtinen lähti tarmokkaalla askeleella nokia River Golfissa 
pelattuun junioreiden Tsemppitourin kilpailuun. elettiin vuotta 2004. Huolellises-
ta valmistautumisesta huolimatta Huhtisen tuloskorttiin merkittiin lopulta 139 
lyöntiä. ei aivan optimaalinen aloitus kilpagolfuralle, joku voisi sanoa. mutta Huh-

tinen ei lannistunut, sillä golfkärpänen oli puraissut sen verran kovaa, että laji vei mukanaan.
Vuodet vierivät, ja sujuvasanaisesta Huhtisesta tuli tuttu kasvo aulangon caddiemasterin 
tiskin takana. Hän ehti toimia myös seuran hallituksessa sihteerinä, ja tämän vuoden hel-
mikuussa, 16 vuotta nokian tapahtumien jälkeen, Huhtinen valittiin aulangon Golfklubin 
uudeksi puheenjohtajaksi. innokkaasta juniorista oli kasvanut suomen viidenneksi vanhim-
man golfseuran puheenjohtaja.
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Kasvutarina nokian river Golfin 139 lyönnin kierroksesta puheenjohtajaksi
Miika Huhtinen jatkaa Aulangon Golfklubin puheenjohtajana Risto Korpelan viitoittamalla tiellä.

Huhtinen, 28, lähtee luotsaamaan aGk:ta hyvästä tilan-
teesta. seuran jäsenpohja on vahva ja talous vakaa. myös 
kaksi upeaa kenttää luovat hyvät toimintaedellytykset.
”Puitteet seuran kehittämiselle ovat todella hyvät. Yhdes-
sähän tätä tehdään, se pitää aina muistaa. meillä on moni-
muotoinen hallitus niin ikä- kuin sukupuolijakaumaltaan”, 
eversheds asianajotoimistossa työskentelevä Huhtinen 
sanoo.
Huhtisen terveiset seuran jäsenistölle ovat myös selvät: 
jäsenistöä tulee kuunnella tarkalla korvalla, kun seuran 
tulevaisuudesta päätetään.
”meillä tulee valmisteluun uusi strategia, jossa linjataan 
aulangon strategiaa seuraavalle neljälle vuodelle. siinä 
meidän pitää kuunnella jäsenistön ääntä. me teemme tätä 
vapaaehtoishommina, ja tätä tehdään nimenomaan jäse-
nistön hyväksi ja heidän rahoillaan”, Huhtinen muistuttaa. 
kymmenen vuotta aGk:n puheenjohtajana toiminut Risto 
korpela, 57, jättää tehtävänsä hieman haikeana, mutta 
arkityö Jyväskylässä asettaa omat rajoitteensa ajankäytöl-
le. korpela luovuttaa seuran vetovastuun kuitenkin hyvillä 
mielin Huhtiselle.
”Hienoa, että löytyi tällainen super-ukko jatkamaan pu-
heenjohtajan tehtäviä. mitään ohjeita en ala tässä anta-
maan, mutta jos jotain vinkkiä pitäisi sanoa, niin sellainen 
rohkea tulevaisuuteen katsominen ja asioihin oikeaan 
aikaan reagoiminen tässä muuttuvassa maailmassa var-
masti korostuvat”, korpela painottaa.
korpelaa lämmittää myös nähdä, kuinka aulangolla 
nuorempi kaarti on ottanut vetovastuun molemmissa 
hallituksissa.
”se antaa virtaa ja jatkuvuutta tulevaisuuteen”, korpela 
sanoo ja viittaa Huhtiseen sekä osakeyhtiön hallituksen 
puheenjohtajana toimivaan Vesa Rontuun, 43.
korpelalle vuodet aulangon puheenjohtajana olivat miel-
lyttävää aikaa, josta jäi paljon hyviä muistoja.
”Todella mukavaa aikaa se oli. Hallituksen ja operatiivisen 
puolen ihmiset ovat olleet upeita, ja jäsenistön kanssa 
asiat sujuivat nätisti. aGk:n henki on edelleen vahva, ja 
aGk on arvostettu seura suomalaisten golfseurojen kes-
kuudessa.”

Teksti ja kuva: Juha Hakulinen
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Historiallinen Hugo vie Aulangon golfperinteet uudelle vuosikymmenelle 
Sota-ajankin kokeneen klassikkokentän viehätysvoima on ehtymätön.   

Hämeenlinnan 14. kaupunginosan, aulangon 
luonnonpuiston sydämessä sijaitsee hyvin ai-
kaansa kestänyt kenttä, jolla on merkittävä rooli 
suomen golfin historiassa. onhan tämä juhla-

vuottaan viettävä kaunokainen maamme vanhin alkupe-
räisessä asussaan oleva golfkenttä.

 aulangon kentän syntytarina kytkeytyy keskeisesti Hel-
singin olympialaisiin. kun Helsingille myönnettiin vuoden 
1940 kesäolympialaiset, kisojen PR-osasto alkoi kartoittaa 
golfkentän rakentamisen mahdollisuutta aulangon hotel-
lin vieressä olevalle 11 hehtaarin kokoiselle alueelle. Hel-
singin Taliin oli valmistunut vuosikymmenen alussa gol-
fkenttä, mutta kisoja seuraamaan saapuville ViP-vieraille 
haluttiin tarjota enemmän pelimahdollisuuksia.    

skotlantilaisen kenttäarkkitehdin Fred smithin suunnitte-
lemaa kenttää alettiin rakentaa hotellin toimesta vuonna 
1938, jolloin se salaojitettiin ja varustettiin kastelua varten 
vesijohdoilla. Rakennustyöt jäivät kuitenkin kesken talviso-
dan sytyttyä vuonna 1939.

samalla peruuntuivat olympialaiset, ja kenttä kynnettiin 
seuraavina vuosina perunapelloksi. Vain viheriöt jätettiin 
koskemattomiksi.

Sotien välissä pelattiin
aulangolla ennätettiin silti pelata talvi- ja jatkosodan välis-
sä, ja kentällä käydyistä ensimmäisistä kilpailuista uutisoi-

tiin Hämeen sanomissa 17. syyskuuta, 1940. kyseistä vuot-
ta pidetään myös kentän varsinaisena syntymävuotena.    

kenttää ryhdyttiin kunnostamaan hotellin johtajan J.W. 
Hällströmin johdolla 11 vuotta sodan päättymisen jälkeen. 
kymmeneltä liikelaitokselta kerättiin lahjoituksina kulta-
kin 100 000 silloista markkaa, ja näillä varoilla rakennettiin 
viheriöt sekä lyöntipaikat. kentän nelivuotisessa kunnos-
tamissuunnitelmassa kokonaiskustannukseksi arvioitiin 
reilut kaksi miljoonaa markkaa, ja kunnostustöistä vastasi 
Helsingin Golfklubin kenttämestarina toiminut rakennus-
mestari lauri arkkola. 

seuran perustamisvuoden vuosikirjasta saadun ilmoitus-
tuoton myötävaikutuksella kentälle palkattiin ensimmäi-
nen kentänhoitaja vuonna 1959. Paikkaa haki useita hen-
kilöitä, ja valinta kohdistui Pentti Takalaan. samana vuonna 
pidettiin ensimmäiset viralliset aulangon Golfklubin järjes-
tämät kilpailut elokuun 30. päivänä. kisoissa tehtiin myös 
kentän ensimmäinen hole-in-one Helsingin Golfklubia 
edustaneen ebba Hirnin lyömänä. 

Toiminnan alkuvuosina kentän käyttäjäkuntaa pyrittiin 
lisäämään kokeneiden ulkopaikkakuntalaisten golfarei-
den avulla. muutamat Helsingin Golfklubin pelaajat, jou-
kossaan moninkertainen suomenmestari Jalo Grönlund, 
osoittautuivat oivallisiksi kouluttajiksi innostaen hämeen-
linnalaisia lajin pariin. 

aulangolle perustettiin vuonna 1961 juniorijaosto, mikä 

Teksti: Marko Kuivasaari, valokuvat: Tapio Sillanpää
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Historiallinen Hugo vie Aulangon golfperinteet uudelle vuosikymmenelle 
Sota-ajankin kokeneen klassikkokentän viehätysvoima on ehtymätön.   

alkoi kantaa muutaman vuoden kuluessa hedelmää. Pirkko 
lonka voitti vuonna 1967 naisten suomenmestaruuden ja 
Hannu kuussaari – klubin ensimmäinen pro – valittiin sa-
mana vuonna suomen joukkueeseen Jönköpingissä pela-
tuissa nuorten em-kilpailuissa.

kapea ja kalteva, puiden reunustama kenttä alkoi vähitel-
len hioa aGk:n muistakin tarkan pelin hallinneista nuorista 
kilpapelaajista kansallisen tason taitureita, jotka voittivat 
vuosikymmenten varrella lukuisia sm-mitaleita ja kuuluivat 
eri ikäluokkien maajoukkueisiin.

1960-luku, kentän kehittämisen 
vuosikymmen   
kentän kehittämiseen ja pelillisten haasteiden lisäämi-
seen alettiin kiinnittää enemmän huomiota 1960-luvun 
alkuvuosina. Vuonna 1963 kolmosväylälle rakennettiin Jalo 
Grönlundin aloitteesta uusi lyöntipaikka hiekkatien toiselle 
puolelle. 
seuravana vuonna kentälle tehtiin lisää monipuolisia muu-
toksia etenkin uusien hiekkaesteiden ja lyöntipaikkojen 
muodossa. Vuonna 1965 miespelaajat pääsivät ihailemaan 
näyttäviä maisemia, kun seitsemännen reiän klubitee siir-
rettiin vanhan huvimajan viereen kallion päälle. kaudella 
1966 kakkosväylä sai backteen, joka sijoitettiin seiskan 
lyöntipaikan läheisyyteen samalle kalliolle.

kenttä isännöi vuonna 1966 ensimmäisen kerran Hel-
singin ulkopuolella pidettyjä suomenmestaruuskilpailuja. 
klubin puheenjohtajanakin myöhemmin toiminut lauri 
martikainen taisteli loppuun asti mitalista sijoittuen par-
haana aulankolaisena neljänneksi. 

suomen Golfliitto ilmoitti 1960-luvun lopulla, että aulan-
ko on kansainvälisten määräysten mukaan liian lyhyt par 
35 -kentäksi. asia ratkaistiin siirtämällä yhdeksännen väy-
län lyöntipaikkaa eteenpäin ja muuttamalla reiän par-lu-
vuksi viiden sijaan neljä.

aulangon kentän alkuperäinen par-luku tai tuohon ai-
kaan käytetty bogey-luku oli 33. se johtui siitä, että kol-
monen ja seiska pelattiin par-kolmosina. Vielä tuolloin jo-
kaisella reiällä oli vain yksi lyöntipaikka, jolta pelasivat niin 
miehet kuin naisetkin.          

Vuonna 1972 kentällä avattiin harjoitusalue, joka ilmeni 
pian liian lyhyeksi. ongelma poistui vaihtamalla kioskin 
vieressä ollut ykköstii hevoshaan tuntumaan. näin kaikki 
pelaajat pystyivät käyttämään harjoitellessaan myös pi-
dempiä mailoja. Hieman myöhemmin aloitettiin range-pal-
lojen vuokraus, mikä vauhditti jäsenten lyöntitaitojen ke-
hittymistä. 1970-luvun puolivälissä viitos- ja kuutosrei’ille 
rakennettiin backteet, ja näin kentän jokaiselle väylälle oli 

saatu tasoituksettomissa kilpailuissa käytössä olleet taka-
lyöntipaikat.

Kentänhoidon kovat vuodet
aGk koki vuonna 1971 pienen takaiskun, kun osaava kent-
tämestari Pentti Takala vaihtoi maisemaa Turkuun Ruissa-
lon kentälle. klubi teki kentänhoidosta monivuotisen so-
pimuksen Hankkijan Vihertyön kanssa, kunnes ryhtyi itse 
hoitamaan kenttää talkootyönä vuonna 1978.  

Pienen seuran konekanta oli tuossa vaiheessa kulunut 
loppuun, joten kaikkien moottoritekniikkaa tunteneiden 
asennustaitoisten pelaajien osaamisella oli käyttöä. uusia 
koneita tilattiin, mutta myös vanhat kunnostettiin varmuu-
den vuoksi. onneksi, sillä kevääksi 1979 odotettu uusi grii-
nileikkuri saapui Hämeenlinnaan vasta syksyllä.  

Tässä vaiheessa kenttäpäällikkönä toimineen aGk:n sih-
teerin keijo kaijan sekä puheenjohtaja lasse selingon 
henkilökohtainen panos nousi isolle jalustalle. keijo vastasi 
kentän kunnosta, ja oman toimensa ohella aulangolla huh-
kineen sihteerin työmäärä kohosi toisinaan kohtuuttomiin 
mittasuhteisiin. muut aktiivijäsenet puolestaan kantoivat 
kortensa kekoon maanantai-iltaisin pidetyissä kenttätal-
koissa.

Kastelujärjestelmä ajan tasalle      
Vuonna 1980 viheriöiden sadettimet oikuttelivat ja van-
hanaikainen kastelu vuotavine putkineen tuntui tehneen 
tehtävänsä. kasteluongelmaan tuli seuraavana keväänä 
helpotusta, kun kentälle asennettiin automaattinen sade-
tusjärjestelmä – kentän merkittävin yksittäinen hankinta. 
samana kesänä puutarhuri markku Viitanen toimi ensim-
mäistä kokonaista kauttaan uutena kenttämestarina.

Vuosikymmenen alussa nykyisen puttiviheriön paikalla 
sijaitsi aGk:n omin voimin rakentama pienoisgolfrata, joka 
toi etenkin ensimmäisinä vuosinaan talouteen kipeästi kai-
vattua tukea. minigolf sai sittemmin tehdä tilaa pitkään toi-
votulle harjoitusgriinille. aiemmin pelaajilla oli ollut mah-
dollisuus hyödyntää seitsemännen ja yhdeksännen reiän 
viheriöitä puttiharjoittelussa.  

syksyllä 1981 ysiväylälle hetkellisesti ilmestyneet kaa-
voituspaalut aiheuttivat golfareiden keskuudessa huolta, 
kun Hattulaan johtavan tien golfkentän puoleiselle sivulle 
suunniteltiin pyörätietä. Puistokenttä säilyi kuitenkin kos-
kemattomana, ja pyörätie rakennettiin lopulta parikym-
mentä vuotta myöhemmin tien toiselle puolelle.

ensimmäisen kerran 200 jäsenen rajan vuonna 1984 rik-
konut seura teki kioskin laajennuksen, ja vuosikymmenen 
puolivälissä myös lyöntipaikoille ilmestyi sadettimet. kil-
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pailumäärä jatkoi kasvuaan ja kisoissa riitti yhä enemmän 
pelaajia. keijo kaija kysyi seuraavan kauden vuosikerto-
muksessa jo hieman huolestuneena: ”mitä tehdään”? vii-
taten kisojen pelaajarynnistykseen ja kentän rajalliseen 
kapasiteettiin.

Rantasipi open piti vankkaa asemaa kentän ykköskil-
pailuna houkutellen maajoukkuepelaajia aina Ruotsista 
saakka. Dunlop Cup oli pitkään kuulunut kansainvälisten 
arvoturnausten karsintakilpailuiden joukkoon, mutta se 
menetti tämän statuksen uusille tai 18-reikäisiksi laajenne-
tuille kentille.

Pelaajia ovista ja ikkunoista  
Vuonna 1986 jäsenmäärä ylitti 350 jäsenen rajan ja heti 
seuraavalla kaudella jäseniä oli jo 420. Golfbuumi teki suo-
meen tuloaan, ja Golfliitto lanseerasi Ruotsin mallin mukai-
sesti green card -järjestelmän. 

Huoltoaseman yhteydessä sijainneet tallit, joissa säilytet-
tiin kentänhoidon koneita ja jäsenistön bägejä, purettiin 
pysäköintialueen tieltä vuonna 1988. Hotelli rakensi uudet 
tallit entisten tuntumaan, ja aGk solmi Rantasipin kanssa 
koneiden säilytystiloista sekä klubihuoneista uuden vuok-
rasopimuksen. Bägien säilytys siirtyi muutamaksi vuodeksi 
Töllinmäkeen hevostallin naapuriin.   

aulangon kasvavan jäsenmäärän aiheuttama paine hel-
potti Tawast Golfin kentän valmistuttua vuonna 1989. klu-
bille tuli tarve hankkia Turun kakskertaan lähteneen mark-
ku Viitasen tilalle uusi kenttämestari. markun saappaisiin 
hyppäsi piiruntarkoista työskentelytavoistaan tunnetuksi 
tullut hortonomi Jari Järvinen. seura kaavaili vanhan kios-
kin hävittämistä. se korvattiin sittemmin isommalla, jäsen-
ten tarpeita paremmin palvelevalla klubirakennuksella.

”Herran hallussa”
uudelle vuosikymmenelle saavuttaessa oltiin yhä tilan-
teessa, jossa syysvalmisteluiden kaltaiset kenttätyöt olivat 
aulangolla eilistä päivää. kevättä odotellessa seurattiin jän-
nityksellä, mitä viheriöiden ja väylien pinnoilta paljastuu 
lumen ja jään sulettua. kentän talvehtiminen olikin yleisen 
tulkinnan mukaan ”herran hallussa”, jolle ei vain mahdettu 
mitään. epäsuotuisa talvi johti usein siihen, että kenttä saa-
tiin parempaan kuntoon vasta keskellä pelikautta, jos aina 
silloinkaan.

kunnon perinteinen talvi, joita tuolloin riitti, taas toisi-
naan helli kenttää siinä määrin, ettei rutiininomaisten hoi-
totehtävien ohella juuri tarvinnut miettiä erityisiä poppa-
konsteja.

Tänä päivänä kenttämestareiden ja kentänhoitajien tieto-
taito ja osaaminen ovat luonnollisesti eri tasolla kuin taka-
vuosina. Tästä pitää alan koulutuksen ohella huolen myös 
suomen golfkentänhoitajien yhdistys FGa, joka organisoi 
koulutuspäiviä ja välittää jäsenilleen alan uusimpia tuulia. 
suuri merkitys on myös kenttämestareiden verkostoitumi-
sella, kun hyödyllistä tietoa ja arvokkaita kokemuksia vaih-
detaan isommalla porukalla. Tällaista tiedonvälityskanavaa 
hyödyntää myös aulangon nykyinen kenttämestari Juha 
englund, joka on hoitanut vakanssiaan vuodesta 2000 läh-
tien.

kuluvalla vuosituhannella 2/3 viheriöistä on saanut uu-
den pohjarakenteen. Tämän lisäksi seitsemännelle väy-
lälle on tehty etubunkkeri ja ysin kaksi oikeanpuoleista 
hiekkaestettä on yhdistetty. niemi-väyliltä on puolestaan 
jouduttu kaatamaan aiemmin peliin vaikuttaneita vanhoja 
puita turvallisuuden vuoksi. Ykkösen lyöntipaikka siirret-
tiin turvallisuussyistä takaisin lähemmäksi klubia vuonna 
2004 ja rangen lyöntimatoille valettiin perustukset vanhan 
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klubiteen kohdalle. kasin lyönti-
paikka muutti puolestaan pellon 
laitaan viime vuosikymmenen 
jälkipuolella. 

kentällä luovuttiin back-
tee-lyöntipaikoista, kun mes-
taruuskilpailuiden kaltaiset tasoituksettomat koitokset 
siirtyivät vuonna 2006 avatulle uudelle kentälle. everstin 
perustamisen myötä vanhaa kenttää alettiin kutsua alueen 
perustajaa Hugo standertskjöldiä mukaillen Hugoksi.

Luonnonpuiston ehdoilla
Hugolla tehtiin aGk:n viimeisellä kokonaisella yhdeksän-
reikäisellä toimintakaudella hurja ennätys kentän pelaaja-
määrissä, kun vuonna 2005 kierrokselle lähti vajaat 30 000 
pelaajaa. nyttemmin määrä on vakiintunut kausikohtaises-
ti noin 23 000 kierrokseen.

kentällä on ajoittain kuulunut toiveita joidenkin lyön-
tipaikkojen ehostamisesta. näillä lyöntipaikoilla suurin 
ongelma on isojen puiden varjostamisesta johtuva valon 
puute tehden ruohon kasvattamisen - myös nykyisillä pe-
laajamäärillä - mahdottomaksi. lyöntipaikkojen kunnol-
linen remontti vaatisi puiden kaatamista, mihin aulanko 
Golfilla ei ole luonnonpuistoalueella lupa ryhtyä.

Vuonna 2010 aulanko Golf teki Hämeenlinnan kaupun-
gille esityksen Hugon statuksesta pysyvänä golfkenttänä. 
Tavoitteena oli, että kentän tulevaisuus saataisiin turvattua 
seuraaville sukupolville.

Varsinaista rakentamista ei koeta uhkana, mutta kentän 
aluetta kohtaan on riittänyt ajan saatossa ulkopuolista kiin-
nostusta muuhun toimintaan. aulangon alueeseen liittyvä 
kaavoitus on kesken, minkä vuoksi Hugon statukseen ei ole 
toistaiseksi tehty muutoksia. sopimus kentän maa-alueen 
vuokraamisesta on tehty kaupungin kanssa 10:ksi, sittem-
min 20 vuodeksi kerrallaan, viimeksi vuonna 2018.

Hugon kenttäpiirustus 1950
-luvulta, jolloin kenttää alettiin 
uudelleen rakentamaan. 
Kentän par-luku (silloinen bogey-) 
oli 33 ja lyöntipaikkoja oli vain 
yksi väylää kohden.

Suomen St Andrews

Jos Hugon statuksen muutos pysyväksi golfkentäksi 
joskus toteutuu, voisi klubi ja Hämeenlinnan kaupunki 
tehdä yhteistuumin päätöksen, ettei Hugolla pelattaisi 
lainkaan sunnuntaisin – samalla tavalla kuin maail-
man vanhimmalla kentällä st andrews’n old Coursella, 
minne kuka tahansa voi suunnata pyhäkävelynsä 
viikon viimeisenä päivänä.       

näin nekin, jotka eivät golfia pelaa, pääsisivät naut-
timaan syvällisemmin alueen kauneusarvoista. Ja 
estetiikkaahan aulangolla riittää. samaa mieltä 
ovat olleet myös ne lukuisat golfin harrastajat, jotka 
ovat antaneet Hugolle korkeat pisteet näyttävästä 
ympäristöstä Golflehden kenttärankingeissa. 

aulanko on aina vetänyt ihmisiä puoleensa kuin mag-
neetti. sitä ei tarvitse kenellekään perustella, joka on 
joskus seudulla käynyt. luonnonpuiston täydentävä 
golfkenttä on antanut aulankolaiselle romantiikalle 
kasvot, jotka vain kaunistuvat vuodesta toiseen.

Hugon kenttäennätykset
 9 reikää: 30, Timo sipponen, HGk, 1979 
(ennätystä sivuttu myöhemmin)
18 reikää: 62, Jouni Vilmunen, aGk, 1986 (klubitee)
18 reikää: 63, Juha selin, aGk, 1983 (backtee)
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senioritoimikunnan tervehdys teille kaikille, jotka 
jo malttamattomina odotatte pääsyä vihreille nii-
tyille. kyllä sinne päästään ja nautitaan jokaisesta 
pelipäivästä yhdessä ja erikseen.

senioreiden toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle tulee 
nettisivulle ja painettunakin sitten, kun tiedämme tapah-
tumien ajankohdat ja muut asioihin vaikuttavat seikat. sitä 
odotellessa muutama tiedonjyvä teille tässä vaiheessa.

•	 aikaisten lintujen aamulento aloitetaan, kun lupa saa-
daan. ehkä 5.6. perjantaiaamuna, ellei ennen.

•	 Prismapelit saataneen käyntiin maanantaina 29.6. seu-
rataan tilannetta.

•	 keski-suomen pelimatka kolmelle kentälle on 24.-
26.8.2020. ilmoittautumiset markku Hiedanpäälle

•	 seuraotteluista alustavasti on sovittu kanavaGolf 
everstillä 2.6.2020. seurataan tilannetta.

•	 seuraottelu nokian River Golfissa sovittu 15.7.2020
•	 aGk-salo Golf -otteluaika on avoin. kerran vielä mitel-

lään, mihin pytty jää

Kevättä rintAAn JA sisuA PintAAn

kevään matka uppsalaan ei toteudu tänä vuonna. sama 
matkaohjelmapaketti on varattu jo ensi keväälle ajalle 
9.-13.5.2021. Tästä tiedotetaan sitten ensi syksyn aikana. 
ilmoittautuneet ovat listalla, muutoksia tehtäköön tilantei-
den mukaan Terttu selovaaralle.

katselkaahan ajankuluksi aGk:n nettisivuilta senioreiden 
tiedotteita, tapahtumia ja valokuvia, muistella voi aina en-
nen uusia tapahtumia.

Tervetuloa entiset ja uudet pelaajat mukaan nauttimaan 
monimuotoisesta pelaamisesta ja yhdessä tekemisestä. 
Hyvä kesä tästäkin tulee!

Teksti: Maire Rissanen, kuva: Tapio Rissanen
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Henkilökuvassa Hugon kahvila-
ravintolan uusi isäntä Marko viitanen

Kuka olet ja mistä tulet?
marko Viitanen, asuinpaikka Hämeenkoski, lahdesta 
lähtöisin. ikää +50 vuotta, hiljattain saavutettu. Perheessä 
3 prinsessaa, 13 v. ja 15 v. sekä vanhin prinsessoista on vai-
moni. unohtamatta tietenkään nelijalkaista ystäväämme 
espanjanvesikoiraa…

Olet työskennellyt monenlaisissa asiakaspalvelutehtä-
vissä, kerrotko niistä meille lisää?
Tosiaan, 90-luvun alussa menin työnperässä lahdesta 
lammille, lammin osuuskauppaan. olen tehnyt kaikkea 
sekalaisia kaupantehtäviä, lihatiskistä marketpäällikön 
toimenkuvaan. marketpäällikön tehtävissä toimin lammin 
ok:n alueella, Hämeenkoski, Tuulos sekä lammi , joten 
joillekin aGk:n jäsenelle kasvoni voivat olla tutut. Viimei-
simpinä kesinä kierretty myös kesäfestareita ruoan parissa, 
harjoiteltu kesäravintolassa kyökistä saliin sekä myös 
lounasruokalan keittiössä. 2019 loppukesästä lähtien on 
ollut oma yritys X Bistro liikkuvalla koppimopo yhdistel-
mällä street Foodia tarjoilemassa, cateringistä erilaisiin 
tapahtumiin.

Golf ei ole sinulle entuudestaan tuttu laji, miten uskot 
pärjääväsi meidän golfareiden keskuudessa?
kerran olen harjoitellut golfkentällä, ei tosiaankaan ole 
niin helppoa kuin miltä näyttää. Ystävissäni on muutama 
golfari, ja heiltä olen tiedustellut leikkimielisesti asioita, 
kuinka ”golfmaailmassa” käyttäydytään. omasta mieles-
täni kun asiaan suhtaudutaan riittävän intohimoisesti, oli 
kyseessä golf, jokin muu harrastus, ruoka, juoma tai joku 
muu yhdistävä tekijä, niin yleensä se yhteinen sävellaji 
löytyy itsestään. sitä paitsi olen kuullut, että golffarit ovat 
sosiaalista väkeä. 

Minkälaisena näet Hugon kahvilaravintolan tulevai-
suuden? Onko sinulla kehitysideoita tuleville vuosille?
aulanko alueena näyttää kehittyvän. kävijämäärät alueella 
ovat lisääntyneet vuosi vuodelta ja palvelut parantuneet. 
uskon myös, että Hugokin näyttäisi saavan potista oman 
siivun. ennen kuin kehitysideat päästetään valloilleen, 
täytyy alkajaisiksi opetella perustarpeet tänä kesänä ja 
kuulostella, mitä kaivataan tuotteistuksesta ja palveluista. 
Hugon miljöö ja historia ovat todella mielenkiintoiset. 
niitä pitää vaalia. markkinointia on ehdottomasti Hugolla 
parannettava ja sitä myöden tiedottaa, että se on kaikille 
avoinna. muutamia kehitysideoitakin löytyy; irtojäätelöä 

(artesaania) ei ole vielä aulangolla tarjolla tai teemapäiviä 
upeassa Hugon miljöössä (yhdistetään ruoka ja juoma, 
kokki tulee paikanpäälle, jne.)

Kerro muutama ”houkutteleva” erikoisuus, millä saat 
golffarit käyttämään palvelujasi?
muutama erikoisuus… X Bistron pannuleipä, (lahden) 
lihamuki, makkaraversiot makumakkaroista, kesäiset sa-
laattiannokset, hampparit/hodarit talon tapaan tarjottuna. 
myös vegeversiot. Juomapuolella skumppatarjous, muu-
tama makuolut lisää valikoimiin, joilla ruoan ja juoman 
liittoa parannetaan. kahvipullaa unohtamatta.

Sinulla tietojemme mukaan liikkuva bistrovaunu, löy-
tyykö mielestäsi vaunulle käyttöä Aulangolta?
kyllä löytyy. sekä mainostamiseen ja erilaisiin teemapäi-
viin (esim. burger, hodari,aidot kevätkääryleet thaimaalai-
sittain) aurinkoisina kesäiltoina Hugon terassilla. Vaunu on 
muokattavissa moneen käyttöön, syntymäpäivät, firman/
yhdistyksen juhlat. Toki sitä voi myös halutessaan liikuttaa, 
sehän on street Foodia.
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uusi, erilAinen KAuden AlKu

Golfkausi on tänä vuonna alkanut meillä kaikilla 
varmaan hieman erilaisissa merkeissä kuin en-
nen. omalla kohdalla se näkyy niin peliseurassa, 
varusteissa kuin kierrosmäärissäkin. ikävämpi 

puoli on halausten puute ja pelikavereiden vähyys. Toisaal-
ta pelikausi on alkanut jo huhtikuun alussa ja molemmat 
kentät ovat käytössä sekä vuodenaikaan nähden hyvässä 
pelikunnossa. Peliryhmän koon rajoittaminen kahteen 
henkeen myös tarkoittaa nopeampia pelikierroksia ja tämä 
yhdistettynä täysipäiväiseksi muuttuneeseen etätyösken-
telyyn mahdollistaa pelaamisen myös arkisin ilman suu-
rempia erikoisjärjestelyjä. niin, ja ne varusteet, eväät pitää 
muistaa pakata ja juomapullo täyttää jo kotona. lisäksi bä-
giin on kulkeutunut villapaitojen ja talvirukkasten seuraksi 
käsidesiä ja lasten harava. 

Tänä vuonna, parin ladykapteenivuoden kokemuksella, 
saimme naistoimikunnassa kauden tapahtumakalente-
rin suunnittelun polkaistua käyntiin ajoissa; kalenteri oli 
pääosin kasassa jo helmikuun alussa. senioritoimikunnan 
kanssa ehdittiin tarkastaa ystävyysottelujen ajankohdat 
päällekkäisyyksien varalta myös jo helmikuussa. mutta sit-

ten tuli corona… eli nyt odotellaan ohjeistuksia, miten huo-
lehdimme omasta ja muiden terveydestä myös jatkossa ja 
suunnitelmiin tule varmasti muutoksia. Tapahtumista pe-
ruuntuvat ainakin kauden avaus huhtikuulta ja toukokuulle 
suunniteltu letkeiden leidien 1. osakilpailu. kesäkuulle on 
suunniteltu pelitapahtuma naisten sunnuntaille 7.6., laatu 
lady Golf ystävyysottelu kytäjän ja Hyvinkään kanssa tiis-
taille 16.6. ja letkeiden leidien 2. osakilpailu perjantaille 
12.6. kesäkuun tapahtumien toteutumisesta tai peruuntu-
misesta tiedotetaan tarkemmin, kun tiedämme itsekin ti-
lanteen. useampana vuonna kesäkuussa pelattu aulangon 
Helmi oli jo aiemmin sovittu tänä vuonna pelattavan vasta 
elokuussa, toivottavasti tämä siirto mahdollistaa tuon suo-
men vanhimman yhtämittaisesti pelatun naisten lyöntipe-
likisan pelaamisen tänäkin vuonna. Hämeenlinnan lady 
open on aikataulutettu heinäkuulle samoin lady maraton. 
Tapahtumakalenteri julkaistaan seuran sivuilla ja siitä vies-
titään ladykirjeessä sekä Whatsappissä, kun tiedetään mitä 
tapahtumia tullaan järjestämään. 

Vaikka valtaosa naisten kauden tapahtumista odottelee 
nyt siis tietoa paremmista ajoista, on kokonaisuudessa 
onneksi muutama myös corona-aikaan sopiva kisa. Bir-
diepuut ovat nyt klubeilla vielä lukkojen takana, mutta 
merkkaa silti tehdyt birdiet (nimi, kenttä, väylä ja päiväys) 
itse taiteilemillesi linnuille. näin saadaan birdiepuiden ok-
sat täyteen alta aikayksikön, kun klubit saadaan takaisin 
normaalikäyttöön. eclectic-tulosta voit myös alkaa kerää-
mään heti kun kentät ovat tasoituskelpoisia. eclectic on 
koko kauden jatkuva kilpailu, jossa haetaan omaa lyönti-
pelin ihannetulosta molemmille kentille (eversti 18 reikää, 
Hugo 9 reikää). kerää omalle tuloskortille, ruutupaperille 
tai vaikka excel-tiedostolle tieto parhaasta reikäkohtaises-
ta tuloksesta, joka on tehty tasoituskelpoisella kentällä vä-
hintään 9-reikäisellä kierroksella. kauden lopussa palkitaan 
parhaat tulokset kolmessa eri tasoitusluokassa. laitamme 
eclectic-kisasta vielä tarkemmat ohjeet ladykirjeessä, kun 
tasoituskierroksia voi pelata. 

Tänä poikkeusaikana me golfarit olemme onnellisessa 
asemassa, kun lajiamme on mahdollista harrastaa pitäen 
yllä sitä paljon puhuttua fyysistä etäisyyttä. muistetaan 
myös henkinen läheisyys ja annetaan sen näkyä myös kor-
jaamalla divotit, alastulojäljet ja omat roskat kentältä sekä 
tasoittelemalla bunkkerit jalalla, mailalla tai omalla haraval-
la.

nautitaan siis yhdessä alkaneesta golfkaudesta annettujen 
ohjeiden mukaisesti!

Teksti: Saara Elväs, kuva: Tapio Sillanpää
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AGK:n junioritoiminalle 
Olympiakomitean Tähtimerkki

Junioritoiminta sai vuoteen 2020 vauhdikkaan läh-
dön, kun läpäisimme helmikuussa olympiakomi-
tean Tähtiseura-auditoinnin lasten ja junioreiden 
osalta. aGk on järjestyksessään 6. golfseura, jolle 

on myönnetty Tähtiseura-merkki. seuratasolla laatuteki-
jöinä arvioitiin mm. johtaminen, urheilutoiminta, seuran 
ihmiset ja aineelliset resurssit. 

lasten ja nuorten laatutekijöinä korostetaan seuran ky-
kyä, tahtoa ja mahdollisuuksia tarjota lapsille ja nuorille 
hyvä ja kannustava ilmapiiri harrastaa tai tavoitella kil-
papelaajan polkua. aGk:n junioreiden pelaajapolku esi-
teltiin 2/2019 jäsenlehdessä. Polkuun liittyen, oleellista 
on tarjota harjoituksiin osallistuville hyvin organisoituja 
harjoituksia, kannustaa laaja-alaisesti omaehtoiseen ja 
monipuoliseen liikkumiseen sekä edistää urheilullista 
elämäntapaa.

sinetti on osa klubin toimintasuunnitelmassa laadittua 
junioritoiminnan kehityspakettia. Tavoitteena on lyhyel-
lä aikavälillä lisätä virtausta pelaajapolulle ja siinä tavoit-
teelliseen harjoitteluun/kilpailemiseen. Ymmärrämme 
toimikunnassa, että golfin harrastaminen on aivan yhtä 
arvokasta ja kipinä tavoitteelliseen harjoitteluun tulee-
kin lähteä juniorista itsestään. Tulevaisuuden tavoittee-
na on saada jatkuvaa menestystä kansallisilla toureilla ja 
miksei myös auttaa pelaajia kansainväliselle uralle. 

Tätä lähdetään tavoittelemaan suuntaamalla rahoi-
tusta tavoitteellisesti harjoittelevien ryhmien käyttöön. 
Harrastajaryhmien vetäjiksi valitaan golfohjaajakurssin 
käyneet klubin jäsenet, joiden tärkein tehtävä on ke-
hittää/ylläpitää harrastuksen kipinää monipuolisilla ja 
hauskoilla harjoituksilla. Valmentajaresursseja käytetään 
tarvittaessa harrastajaryhmien vetäjien tukena.  laadun 
ja pelaajapolun varmistamiseksi junioritoimikunta on 
nimittänyt Juha santalan klubin Juniorivalmennuskoor-
dinaattoriksi, jonka vastuulle tulee junioreiden urheilul-
linen kehitys. 

Tätä kirjoittaessa, korona-rajoitukset ovat vielä voi-
massa. Tämä luonnollisesti muuttaa suunniteltujen oh-
jattujen harjoitusten aloittamisen. Toimikunta tiedottaa 
harjoitusjärjestelyistä heti, kun päivitetyt suunnitelmat 
valmistuvat. 

Teksti: Pekka Jaara
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uusi AiKA, uudet KuJeet

suuri aika vaatii suuria ihmisiä – Jaroslav Hašek 
aloittaa tällä lauseella mainion teoksensa kunnon 
sotamies Švejkin seikkailut. Tuo satiirinen, mustan 
huumorin veijariromaani ei kuitenkaan kerro suu-

rista vaan pikemminkin pienistä ihmisistä ja tuon aikaisen 
järjestelmän sekä ihmisten inhimillisistä heikkouksista en-
simmäisen maailmansodan kynnyksellä. 
Virusepidemian myllertäessä maailmalla ja järkyttäessä 
totuttuja turvallisia rakenteitamme on myös golfharrastus 
joutunut uudenlaiseen tarkasteluun. arvomaailmamme, 
joka on antanut oikeutuksen lajimme vapaalle harrasta-
miselle, on tämän inhimillisen tragedian seurauksena ase-
tettu vaakakuppiin. Tuossa puntarissa ihmisten terveys ja 
hyvinvointi määrittelee lähitulevaisuudessa ne rajapinnat, 
joiden sisällä voimme edelleen jatkaa rakasta harrastus-
tamme nimeltä golf.
Golfopetustoiminnan perspektiivistä katsoen muutos en-
tiseen on ainakin lyhyellä tähtäyksellä merkittävä. lähi-
kontaktien välttäminen ja ryhmäkokojen pienentäminen 
johtaa vääjäämättä isoihin muutoksiin. Rangen ja harjoi-
tuspaikkojen erityisjärjestelyt ja hygienia, peruskurssien 
ja jatkokurssien ryhmäkokojen pienentäminen 3–6 hen-
kilöön, yksityisopetuksessa tilanhallinnan vaatimuksien 
kunnioittaminen, valmennuksessa etäopetusmallien, vide-
oiden ym. käyttöönotto jne. 
me golfopettajat olemme pyrkineet siirtämään opetuksen 
painopistettä rangeilta ja harjoitusviheriöiltä itse kentälle 

jo vuosien ajan. Tämä pyrkimys ei valitettavasti ole kanta-
nut merkittävästi hedelmää, peliopetuspalveluille ei tuli-
joita ole ollut tungokseen asti. me valmentajat pidämme 
golfkentällä tapahtuvaa opetusta edelleen tehokkaimpana 
ja miellyttävämpänä tapana saada aikaan positiivisia muu-
toksia itse golfin pelaamiseen. 
Golftekniikoiden muutosprosessit ja opettaminen tapah-
tuu tietenkin parhaiten range-ympäristössä yksityisesti tai 
pienryhmissä. Tämä ei kuitenkaan kohenna pelitilanteiden 
havainnointia, päätöksentekoa tai itse pelin hallintaa, peli-
taitoasi. 
uusien opetustoimintaa rajoittavien ohjeiden innoitta-
mina siirtyminen range-ympäristöstä vapaaseen tilaan 
golfkentälle antaa meille liikkumatilaa. samalla tarjoten 
virikkeellisen harjoitteluympäristön, uuden (?) elementin 
kehittymiselle. 
Tämän tarinan kirjoitushetkellä vuoden 2020 opetuspalve-
luiden suunnittelu on ymmärrettävästä syystä vielä kesken. 
Pullerihallin sulkeuduttua etuajassa, muutamat talvikurssit 
jäivät kesken. keskeytyneet kurssit vedetään loppuun, kun-
han tilanne ulkona selkeytyy ja kentät aukeavat. ole hyvä 
ja käy kotisivuillamme katsomassa mitä uusia palveluita 
olemme kehittäneet entisten tuttujen juttujen lisäksi www.
aulankogolf.fi/Golfopetus.

aurinkoista kevättä, pysykää terveinä!

Teksti: Tapio Sillanpää

MPT – kilpailusarja AGK:n miehille

miestoimikunta järjestää aGk:n täysi-ikäisille 
miesjäsenille kuuden osakilpailun mPT-kilpai-
lusarjan (man Power Tour). 
mPT osakilpailut pelataan 18 -r tasoitukselli-

sena lyöntipelinä. Jokaisesta osakilpailusta jaetaan pistei-
tä 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). Hen-
kilökohtaisiin pisteisiin huomioidaan neljän parhaan osa-
kilpailun pisteet. mikäli osallistuu kaikkiin kuuteen osakil-
pailuun, niin lopputuloksiin huomioidaan neljän parhaan 
osakilpailun pisteet ja lisäksi kahdesta muusta osakilpai-

lusta osallistumispisteet. eniten pisteitä kerännyt palkitaan 
kauden päätteeksi vihreällä takilla, johon kirjaillaan voitta-
jan nimi (kiertopalkinto). kokonaiskilpailun kolme parasta 
palkitaan, kuten myös kunkin osakilpailun kolme parasta. 
osakilpailut järjestetään pääasiassa everstillä, mutta yksi 
osakilpailu Hugolla ja yksi kilpailu vieraskentällä. kilpailu-
maksu sisältää aterian ja juoman. 
Tervetuloa mukaan nauttimaan rennosta ja mukavasta pe-
liseurasta, josta varmaan löytyy uusia pelikavereita itsellesi. 
seuraa ilmoittelua uutiskirjeissä, ilmoitustauluilla ja seu-
ramme nettisivuilla miesten osiosta.

Teksti: Jussi Aaltonen
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Tarjoamme Holari-turvan AGK:n jäsenille 
kaudelle 2020.  

Lunasta maksuton turvasi osoitteessa 
pohjantahti.fi/hio.
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Aulanko Golf oy:n osakkaan edut 2020
1. OMISTAJAEDUT, JOITA VOI KÄYTTÄÄ VAIN OSAKERE-
KISTERIIN MERKITTY OSAKAS *
* etu koskee osakkaita, riippumatta siitä, onko pelioikeus 
siirretty toiselle henkilölle. mikäli omistajaksi on merkitty 
yritys, voi yritys nimetä yhden yrityksen edustajan käyttä-
mään yrityksen omistamien osakkeiden osakasetua. 
•	 Lähtöaikojen varausoikeus: 14 päivää
•	 Osakkaan vieraan Green fee:

- Vieras green fee eversti 18 r. 40 €/hlö.
- Vieras green fee 9 r. Hugo, 15 €/hlö. 
- enintään kolmelle vieraalle kerrallaan samassa läh-
dössä osakkaan kanssa

•	 Range maksut:
- 10 pallokorin lataus rangekorttiin 14 €

•	 Golfauton kierrosmaksut:
- 18 reiän kierros 20 €
- 9 reiän kierros 15 €

•	 Pelioikeuden vaihto pelikierroksiin
- osakas voi vaihtaa osakkeensa pelioikeuden 20 
täyteen (18 r.) pelikierrokseen. kierrokset ladataan 
kortille 9 reikäisinä, joten kortille ladataan 40 kpl 9 
reiän kierrosta. ladattuja kierroksia voi käyttää kuka 
tahansa green fee maksuksi ja ne ovat voimassa 
sen pelikauden ajan, jolloin pelioikeuden vaihto on 
suoritettu. ilmoita pelioikeutesi vaihdosta pelikier-
roksiin ennakkoon toimistoon os. toimisto@aulan-
kogolf.fi

•	 Green fee edut kumppanikentille
- 2 kpl maksutonta green fee kierrosta Messilä Gol-
fissa 
- 2 kpl maksutonta green fee kierrosta Laukaan Peu-
runkagolfissa 
- 1 kpl maksuton green fee kierros Kankaisten Gol-
fissa
- Varaa lähtöaikasi suoraan kumppanikentältä aikai-
sintaan 3 päivää etukäteen.
- edut ovat voimassa arkipäivinä (ma-pe).
- kun saavut pelaamaan, ilmoita pelaavasi aulanko 
Golfin osakasoikeudella.
- etua ei voi käyttää useampaan kertaan, vaikka osa-
kas omistaa useamman osakkeen.
- etu ei ole voimassa ryhmien ennakkovarauksissa 
(klubimatkat yms.)

•	 Everstin klubiravintolan 200 euron latauspoletti - 
osakashinta 150 €.

- osta etu everstin caddiemasterilta
- Polettia voi käyttää kaikkiin klubiravintolan tuot-
teisiin - voimassa 30.9.2020 saakka. 
- etua ei voi käyttää useampaan kertaan, vaikka osa-
kas omistaa useamman osakkeen.

2. EDUT, JOITA VOI KÄYTTÄÄ OSAKAS, JOKA ON NIMET-
TY OMISTAMANSA OSAKKEEN KÄYTTÄJÄKSI
•	 Lisäpelioikeus Tawast Golfin kentälle, 135 €

etujen käyttöön saattaa tulla koronaviruspandemian aikana rajoituksia – tarkista edun voimassaolo toimistosta. 
Etujen yhteenlaskettu arvo on useita satoja euroja – vieläkö mietit oman osakkeen hankintaa?
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HAllituKset 2020

miika Huhtinen 
puheenjohtaja

Puh. 040 563 9650
miika.huhtinen

@gmail.com

Pekka Heinonen
varapuheenjohtaja 

ja kilpailutoimikunta 
Puh. 050 588 9579

heinosenpekka
@gmail.com

Jari aarnio
kapteeni 

Puh. 044 243 2239
bana.aarnio
@gmail.com 

kirsi-marja kauppinen
sihteeri

Puh. 040 743 7656
kirsi-marja.kauppi-

nen@palkeet.fi

saara elväs
lady kapteeni 

Puh. 0400 861 004
selvas@hotmail.fi

maire Rissanen
senioritoimikunta 
Puh. 0400 103608

maire.rissanen@pp.inet.fi

Jussi aaltonen
miestoimikunta 

Puh. 040 744 8781
jp.aaltonen76@gmail.com 

Pekka Jaara
junioritoimikunta
Puh. 044 733 8622

pekka.jaara@outlook.com 

Juuso lindfors
edustuspelaajat

Puh. 0400 377 534
jute.lindfors@gmail.com

Aulanko Golf oy:n hallitus
Vesa Rontu

puheenjohtaja
p. 040 868 4225

vesa.rontu
@gmail.com

miika Huhtinen 
varapuheenjohtaja
Puh. 040 563 9650

miika.huhtinen
@gmail.com

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

Janne korpela
hallituksen jäsen

0400 813 270
korpelajanne70

@gmail.com 

 Aulangon Golfklubi ry:n hallitus

Luotettavaa
lainopillista osaamista.
Ole meihin yhteydessä, kun tarvitset esim. testamentin,
edunvalvontavaltakirjan tai avioehtosopimuksen. Hoidamme 
myös erilaisia perhe- ja perintöoikeudellisia toimeksiantoja, 
kuten perunkirjoituksia, perinnönjakoja ja osituksia.

Laadimme asiantuntemuksella kiinteistöjen ja
asunto-osakkeiden kauppa-ja lahjakirjat. Lisäksi
opastamme varallisuuteen liittyvissä veroasioissa.

Varaa aika osoitteesta op.fi/etela-hame
tai soita meille 010 2549 160.

Asiantuntijamme palveluksessasi – tervetuloa!

op.fi/etela-hame

pankkilakimies • Heini Peltola pankkilakimies • Teppo Paajanen
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ohjeet koronaviruspandemian ajalle
Luethan ohjeet huolellisesti ennen kuin varaat ajan ja 
tulet pelaamaan, kiitos!
koronaviruspandemian aikana pelaajiemme ja henkilö-
kuntamme terveys on kaikkein tärkein seikka, kun kent-
tien pelaamisen liittyvät ohjeet ja rajoitukset on määritel-
ty. Jotta pelaaminen kentillämme on mahdollista, tulee 
kaikkien pelaajien noudattaa alla olevia ohjeita. ohjeet 
on laadittu, jotta voimme mahdollistaa kaikille turvallisen 
pelaamisen ja ehkäistä koronaviruksen leviämisen.

AULANKO GOLF, OHJEET PELAAMISEEN, 
päivitetty 20.4.2020/KJK 
1.     Rajoitukset 
•	 Jos sinulla on edes hieman kipeä olo, jää kotiin.
•	 mikäli lähipiirissäsi on flunssan oireita, on myös tällöin 

parempi jäädä kotiin.
•	 Jos olet palannut ulkomailta, pidäthän 14 vrk karan-

teenin paluusi jälkeen.
•	 Yli 70- vuotiaita ja muita riskiryhmäläisiä pyydämme 

noudattamaan hallituksen linjaamia velvoitteita.

2.     Klubirakennukset ja muut tilat
•	 Caddiemasterin toimistot on suljettu – palvelemme 

puhelimitse arkisin ma–pe klo 10–15. 
•	 klubitalojen vesipisteet ovat poissa käytöstä. ota oma 

juoma mukaasi.
•	 everstin bäg-varasto on käytössä.
•	 Hugon klubin wc:t sekä everstin kenttä-wc:t ovat 

käytössä.
•	 Jokaisen golfkentälle tulevan pyydetään välttämään 

kaikenlaisia kokoontumisia klubialueella, pysäköinti-
alueella tai rangella.

 
3.     Ajanvaraus kentälle ja rangelle tehdään NexGolfissa
•	 Pelaaminen ja harjoittelu ilman varattua aikaa on 

ehdottomasti kielletty! 
•	 kentät ovat aluksi avoinna ainoastaan aulanko Golfin 

pelioikeuden haltijoille sekä 10-kortin hankkineille. 
•	 everstin lähdöt ovat enintään 3 pelaajan lähtöryhmissä. 
•	 Hugon lähdöt ovat enintään 2 pelaajan ryhmissä. 
•	 lähtöaikojen varaaminen onnistuu netissä omilla 

tunnuksilla nexGolfissa.  
•	 lähtöjen henkilömäärä rajoitukset koskevat myös 

samassa taloudessa asuvia ja peliryhmän mukana 
kulkevia henkilöitä.

•	 mikäli haluat pelata pienemmissä ryhmissä, varaa 
lähtöaikasi soittamalla.

•	 Pelaajakohtaisia varauksia voi olla samaan aikaan 
voimassa enintään kaksi kenttää kohden.

•	 mikäli aamulla on pakkasta, aamun varatut peliajat 

eivät siirry, vaan peliajat peruuntuvat kokonaan. Var-
mista pakkasaamuina varaustilanne nexGolfista ja tee 
tarvittaessa uusi varaus.

•	 kuittaa varaamasi aika nexGolfissa. ajan voit kuitata 
aikaisintaan 60 min ennen lähtöaikaasi. 

•	 käyttämätön aika on peruttava ajoissa nexGolfissa tai 
ottamalla yhteyttä toimistoon puhelimitse tai sähkö-
postilla.

•	 10-kortilla pelaavien kierrokset ovat järjestelmässäm-
me ja kuittaamme kierroksen käytetyksi automaatti-
sesti.

•	 Toimiston aukioloaikana varauksia voi tiedustella 
myös puhelimitse. 

•	 myös harjoittelua varten sinun on varattava aina 
rangevuoro, jonka voit varata omilla tunnuksillasi 
nexGolfista kohdasta kilpailut. enintään 10 henkilöä 
per rangevuoro. 

•	 nexGolf-tunnukset: mikäli olet unohtanut tunnuksesi, 
katso ohjeet oletustunnusten asettamiseksi tästä.

•	 Toimiston puhelinpäivystys on avoinna arkisin klo 
10–15. p. 03 653 7741   

Varaamalla lähtöajan kentälle tai harjoitteluajan ran-
gelle, vahvistat sitoutuvasi noudattamaan annettuja 
ohjeita.
 
4.     Ohjeet ja erikoisjärjestelyt kentillä pelaamiseen 
•	 Muista hyvä käsihygienia.
•	 saavu kentälle aikaisintaan 15 min ennen lähtöaikaa-

si.
•	 lähdöt ovat 10 min. välein – kierrokselle lähtö ennen 

varattua aikaa on kielletty!
•	 everstin lähdöt ovat 10 tiiltä.
•	 Tiille vain yksi ryhmä kerrallaan.
•	 ota mukaan oma golfkärry tai kanna bägiä. 
•	 Vuokrakärryt ovat käytössä. Varaa mukaasi paperipyy-

he tms. kärryjen omatoimista puhdistamista varten. 
•	 ethän kättele tai halaile pelikavereita
•	 Pidä pelikavereihin vähintään 2 metrin etäisyys.
•	 kentällä olevat penkit ja pallopesurit ovat poissa 

käytöstä. 
•	 kentän roska-astiat ovat poissa käytöstä. Jokainen 

huolehtii omat roskansa pois alueelta.
•	 kentillä ei ole bunkkeriharavoita. Voit tasoittaa hiek-

kaa mailan lavalla tai jalalla.
•	 Pelaa vain omilla välineilläsi. nosta oma tii mukaasi – 

myös rikkoutuneet.
•	 Pidä lipputanko reiässä äläkä koske siihen.
•	 nosta pallosi reiästä lipputankoon ja reiän reunaan 

koskematta. Tämän helpottamiseksi reikäkupit on 
käännetty ylösalaisin.
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•	 ethän nosta muiden palloa reiästä.
•	 molemmat kentät ovat tasoituskelpoisia ja siirto-

sääntö lyhyeksi leikatulla pelialueella on voimassa. 
Tasoituskierrokset voi kirjata omatoimisesti nexgolfiin 
tai Gamebookiin.

•	 korjaa lyönti- ja alastulojäljet!
•	 kierroksen jälkeen poistu saman tien kentän alueelta 

– kaikenlaista kokoontumista on vältettävä!
 
5.      Ohjeet ja erikoisjärjestelyt rangella 
•	 Harjoittelu vain ajan varanneille.
•	 Pidä etäisyyttä toiseen kaikissa tilanteissa, vähintään 

2 metriä.
•	 käsittele palloja vain hanskat kädessä.
•	 Pallokorit on poistettu käytöstä. Tuo mukanasi oman 

kori tai muovipussi.
•	 Älä lainaa toisen välineitä.
•	 Pallokone toimii luottokortin lähimaksulla.
•	 myös solo-kortteja, joissa on vanhaa latausta jäljellä, 

voi käyttää.
•	 Poletteja tai solo-kortteja ei tällä hetkellä myydä eikä 

ladata toimistossa.
•	 Harjoitusviheriöalueilla voi harjoitella enintään 5 hen-

kilöä samanaikaisesti. 

•	 Harjoittelun jälkeen poistu saman tien alueelta – kai-
kenlaista kokoontumista on vältettävä! 

Vaadimme ehdotonta vastuullisuutta ohjeiden 
noudattamiseksi. Mikäli pelaaja rikkoo tahallisesti ja 
törkeästi antamiamme ohjeita, poistamme pelaajalta 
ajanvarausoikeudet määräajaksi. Ohjeiden noudatta-
miseksi suoritamme kentillä valvontaa.

seuraamme aktiivisesti koronavirustilanteen kehittymistä 
sekä viranomaisten ja Golfliiton tiedotteita. Päivitämme 
ohjeitamme sitä mukaan, kun tilanteet muuttuvat. 

Nämä ohjeet on päivitetty 20.4.2020 – ja ne saattavat 
olla muuttuneet lehden painoon mennessä. Ajankoh-
taiset ja voimassa olevat ohjeet päivitämme kotisivuil-
le www.aulankogolf.fi 

nautitaan golfista ja ulkoilmasta – pidetään positiivinen 
vire yllä ja hymyillään! 

Yhdessä ja vastuullisesti eteenpäin!
kari kuivasaari, toimitusjohtaja

AGK:N JÄSENENÄ PELAAT EDULLISEMMIN! 
Koronaviruspandemian vuoksi jatkoimme AGK:n jäsenten tarjousaikaa 15.5.2020 saakka.

Tee tilauksesi netissä www.aulankogolf.fi tai ota yhteys toimistoon p.03 653 7741, toimisto@aulankogolf.fi

AGK KAUSIKORTTI, 
EVERSTI + HUGO  

Jäsenhinta 
770€ 
(norm. 890€)

Sisältää pelioikeuden 
Everstille ja Hugolle 

AGK 21–30V* KAUSIKORTTI, 
 EVERSTI + HUGO  

Jäsenhinta
490€  

Sisältää pelioikeuden 
Everstille ja Hugolle  

*syntynyt v. 1991-1999

HUGON 
10-KORTTI  

Jäsenhinnat
1 x 10 kortti 180€ (norm. 200€)  
2 x 10 kortti 350€ (norm. 400€)
3 x 10 kortti 490€ (norm. 540€)

 Korttia voit käyttää myös 
ystäviesi kierroksiin  

Sis. 10 kpl Hugon 9 reiän kierrosta
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toiMisto tiedottAA
ILMOITA OSOITETIETOSI AULANKO GOLFIN TOIMISTOON
•	 Toimisto ja toimikunnat lähettävät kauden aikana 

useita aulanko Golfin sähköpostiuutiskirjeitä. Varmis-
ta siis, että sähköpostiosoitteesi on nexGolfissa ajan 
tasalla, niin pysyt sinäkin ajan tasalla.

•	 muuttuneet kotiosoitetiedot ilmoitetaan aulanko 
Golfin toimistoon os.toimisto@aulankogolf.fi Yhte-
ystiedot voit päivittää myös itse omilla tunnuksillasi 
nexGolfissa.

ASIAKASKORTTI 
•	 mikäli haluat vaihtaa osakkeen pelioikeuden asia-

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

•	 myös Hugon 10-korttien kierrokset ladataan asiakas-
kortille. 

•	 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, Virkeseteli (edenred), Tyky, eazybreak 
ja Ticket mind&body liikuntaseteleillä /-palveluilla. 
maksaessasi peli- ja jäsenmaksusi em. palveluilla ota 
yhteys etukäteen os. mervi.tabermann@aulankogolf.fi  

•	 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 HARJOITUSKIER-
ROKSET TASOITUSLASKENTAAN
•	 Harjoituskierroksen tuloskortin voit syöttää myös itse 

tasoituslaskentaan kirjautumalla omilla tunnuksillasi 
nexGolfiin tai Gamebookiin (syötä vain jompaan-
kumpaan, ettei sama kierros tule rekisteriin kahteen 
kertaan!).

•	 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 ja jäsenyyteen liittyvä informaatiota 

löydät kotisivujen JÄsen- ja osakasinFosTa  www.
aulankogolf.fi/jäsen. osoite kannattaa lisätä myös 
selaimesi suosikkeihin.
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 13.—14.6. AKAA STEEL OPEN

 11.—12.7. HÄMEENLINNAN LADY OPEN

 7.—8.7. JUNIOREIDEN TIILAAKSO OPEN

 1.—2.8. FOUR REASONS OPEN

 12.—13.9. TIILAAKSO SCRAMBLE 
  MUKANA MYÖS HATTULA GOLF

Kaikissa kilpailuissa pelataan 36 reikää kahden päivän aikana. Kaikissa  
kilpailuissa pelataan tasoituksellinen (hcp) sekä tasoitukseton (scr) kilpailu. 
Tarkemmat yksityiskohdat julkaistaan myöhemmin.

TERVETULOA TIILAAKSOON!

AULANGON 
& TAWASTIN  
YHTEISKILPAILUT 
2020

X
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HinnAsto 2020
AIKUISET (pelioikeus eversti + Hugo)
-osakkeen vastike    740 € 
- aGk kausikortti, tarjous (voimassa rajoitetusti) 770 € 
- aGk kausikortti, normaali hinta   860 € 
- aGk kausikortti 21 – 30 v.    490 € 
- lisäpelioikeus Tawast Golf    osakas 135 €, vuokrapelaaja 195 €
-aGk:n jäsenmaksu     90 €
SARJAKORTTI HUGO (sis. 9 r. kierroksia)
- 1 kpl10–kortti      200 € 
-3 kpl 10-kortti      540 € 
JUNIORIT (pelioikeus eversti + Hugo)
-alle 16 -v.      110 €
-16 – 18 -v.      160 €
-19 – 20 –v.      290 €
-lisäpelioikeus Tawast Golf    75 €
-aGk jäsenmaksu, alle 22 –v.    42 €
RANGE, GOLFAUTO, BAG-KAAPPI*  normaali hinta osakkaan hinta
-Rangepoletti      3 €  2 €
-Junioripoletti, alle 22 –v.     1,50 €
-Rangekorttimaksu (kertamaksu)   8 €  8 €
-10 kpl latausmaksu     24 €  14 € 
-30 kpl latausmaksu     55 €  42 €
-Golfauto vieraspelaaja 18 r. / 9 r.   45 € / 30 €  
-Golfauto pelioik.pelaaja 18 r./ 9 r.   30 € / 20 € 20 € / 15€
-Bag-kaapin kausimaksu eversti    50 €  30 €
-Golfauton P-kausimaksu bensa/sähkö  80 €/ 120 € 50/ 100 €  
GREEN FEE*     Vierailija  osakkaan vieras
- eversti 18 r./ 9 r.     55/35 €  40/25 €
- Hugo 18 r./ 9 r.     45/25 €                  30/15 €

LIIKUNTASETELIT: smartum, ePassi, eazybreak, Virikeseteli (edenred), Tyky ja Ticket mind& Body
* Hinnasto on voimassa, kun palvelut ovat käytössä.



Aloita golf Aulangolla!

Kurssien vetäjinä  AGK:n PGA opettajat 
Tapio Sillanpää ja Juha Hakulinen

Hyödynnä Aulangon Golfklubin edullinen Starttipaketti
ja aloita golfharrastus huippukentillämme!

Ilmoittautumiset ja kyselyt 
050 350 5977 - tapio.sillanpaa@pp4.inet.fi

Kolme Starttipakettia alk. 95 euroa 
Perhestartilla aloitat golfin tutussa ja turvallisessa seurassa. 

Tuo perheesi Aulanko Golfiin Perhestartille! 

Lisätietoja kursseista ja paketeista www.aulankogolf.fi / Aloita Golf

Starttikurssit tai Perhestartit 99 euroa

Toukokuu
2.5. La Starttikurssi 2 TS
3.5. Su
9.5. La Starttikurssi 3 TS
10.5. Su
16.5. La Starttikurssi 4 TS
17.5. Su
23.5. La Starttikurssi 5 TS
24.5. Su

Kesäkuu Pro
6.6. La Starttikurssi 6 TS
7.6. Su
13.6. La Starttikurssi 7 TS
14.6. Su

Pro

Tervetuloa!




