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Suomenmestareita ja uusia bunkkereita

S
ääolosuhteet eivät hellin-
neet suomalaisia golfin 
harrastajia päättyneellä 
kaudella. Kylmät ja sateiset 
kelit typistivät golfkauden 

pituutta sen molemmista päistä. Kun 
verrataan edelliseen ”pitkään kauteen” 
v. 2015, kausi alkoi kaksi viikkoa myö-
hemmin ja päätyi kolme viikkoa aiem-
min. Siihen nähden Aulangon molem-
milla kentillä pelattiin tänäkin vuonna 
kohtuullisen ahkerasti.   
Henkilökohtaisesti en suostu usko-
maan, että ilmastonmuutoksen vaiku-
tukset olisivat niin dramaattisia kuin 
kaksi edellistä vuotta ovat osoittaneet. 
Varmaan pitkällä aikavälillä pysyviäkin 
muutoksia on odotettavissa, mutta vie-
lä tulee poutaisia kesiä ja lumisia talvia. 
Ehkä jo ensi vuonna pääsemme aloitta-
man kauden ajoissa ja pelaamme pit-
kän kauden hyvissä olosuhteissa. 
Päättyneellä kaudella molemmat kent-
tämme olivat mainiossa kunnossa. 
Golfkenttien kannalta hankalan talven 
jälkeen oma ja osaava kentänhoitohen-
kilöstömme pisti parastaan ja huolsi 
kentät nopeasti hyvään pelikuntoon. 
Myös kauden jäsenkyselyn tulokset 
osoittavat, että jäsenet olivat tyytyväi-
siä kenttien hoitotasoon. 
Loppukaudella kentillä toteutettiin ke-
hitystöitä. Hugon 9. väylän viheriö sai 
uuden muodon ja pohjarakenteen. Sa-
malla viheriön oikealla puolella olleet 
kaksi bunkkeria yhdistettiin yhdeksi 
isommaksi. Everstin etuysille rakennet-
tiin puolestaan kolme uutta bunkkeria. 
Kolmosväylän bunkkeri on monelle 
pelaajalle lähinnä visuaalinen element-
ti, kun taas viitos- ja kasiväylän uudet 
bunkkerit tuovat lisähaasteita meille 
kaikille. 
Monen ”kuivan” vuoden jälkeen edus-
tuspelaajamme saavuttivat ennätyksel-
liset neljä suomenmestaruutta. Mes-
taruuksista kaksi (16 v. reikäpeli ja 14 
v. lyöntipeli) voitti ikäluokkansa junio-
ritähti Oona Kuronen. Erja Helén-Sa-
lonen saavutti pitkän peliuransa täh-
tihetken voittamalla 65-vuotiaiden 
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lyöntipelimestaruuden. Neljännen mes-
taruuden toivat seniorimiehet voitta-
malla 60 v. joukkuemestaruuden. Mes-
taruuksien lisäksi Minna Vuorenpää 
(35 v. lyöntipeli) ja Juhani Nieminen (70 
v. reikäpeli) saavuttivat hopeamitalit. 
Kuusi mitalia, hieno kausi, hyvä AGK ja 
onnea mitalisteille!  
Aulangolla on pitkät perinteet kil-
pagolfissa. Edustuspelaajamme ovat 
60-luvulta lähtien voittaneet suomen-
mestaruuksia klubin jokaisella vuosi-
kymmenellä. Lähes jokaisella pelikau-
della joku aulankolainen on edustanut 
Suomea eri ikäluokkien maajoukkueis-
sa.  Oman maan edustaminen arvo-
kilpailuissa on monelle pelaajauran 
kohokohtia. Ensi vuoden elokuussa, 
7.-10.8., saamme ensikertaa golfklu-
bina järjestettäväksemme kansainvä-
lisen suurturnauksen, kun miesten 55 
v. EM joukkuemestaruudet ratkaistaan 
Everstillä.  Kilpailu sulkee kentän, mut-
ta saamme vastapainoksi tilaisuuden 
järjestää Euroopan senioriamatöörien 

parhaimmistolle ikimuistettavan kilpai-
lun. Vaikka meillä on asettaa areenak-
si hieno kenttä ja klubi, tarvitsemme 
onnistuneen kilpailun läpiviemiseksi 
useita vapaaehtoisia. Kuten yleensäkin 
isoissa tapahtumissa, niin myös Aulan-
golla ensi elokuussa, vapaaehtoisilta 
saatu apu on korvaamaton ja nostaa 
tapahtuman arvoa. Aloitamme vapaa-
ehtoisten rekrytoinnin hyvissä ajoin 
ennen uuden golfkauden alkua. Ollaan 
kuulolla! 

Kiitän kaikkia aulankolaisia päättynees-
tä golfkaudesta ja toivotan rattoisaa 
joulua ja tulevan golfkauden odotusta!

Teksti: Kari Kuivasaari, kuva: Pekka Heinonen 
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Väylän 8 bunkkeri on yksi Everstin etuysin kolmesta uudeta esteestä. 
Bunkkeri kerää itseensä ‘kainaloon’ lyödyt lähestymiset. Bunkkerit saa-
vat hiekkapeitteensä ennen kauden alkua.
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AGK:n jäsenet entistä tyytyväisempiä

Teksti: Kari Kuivasaari, kuva: Tapio Sillanpää

Vuoden 2017 jäsenkysely suoritettiin Suomen 
Golfliiton ”Pelaaja ensin” -järjestelmällä. Kyse-
lyn tulokset ovat vertauskelpoisia edelliseen v. 
2015 tehtyyn kyselyyn, joka niin ikään toteutet-
tiin samalla menetelmällä. Pelaaja ensin -jäsen-
kysely toteutettiin tänä vuonna 80 suomalaisella 
golfkentällä.

Vuoden 2017 tuloksista voi hyvin päätellä, että jäsenten tyy-
tyväisyys kenttiämme ja golfyhteisöämme kohtaan on sel-
keästi parantunut v. 2015 tuloksiin verrattuna, ja että aulan-
kolaiset ovat tyytyväisempiä jäsenyyteensä kuin suomalaiset 
golffarit keskimärin. Everstin osalta parantuneita tuloksia se-
littää  parempi kentän kunto. Eniten kehitystä onkin tapah-
tunut kentän tärkeimmissä osa-alueissa, kuten viheriöt (+22) 
ja väylät (+25). Myös Everstin hoitotason pisteytys nousi 89 
pisteeseen, kun v. 2015 hoitotaso sai vain 70 pistettä.
Hugolla eniten kehitystä tapahtui niin ikään kentän tärkeim-
millä osa-alueilla. Viheriöiden, väylien ja lyöntipaikkojen 
arvosanat paranivat kahdessa vuodessa 10 – 14 pisteellä.  
Vaikka Hugon lyöntipaikat saivat edelleen varsin alhaisen 
arvosanan 58 pistettä, nousua on siinäkin +10 pistettä. Voi-
daankin päätellä, että mattotiiltä ei edelleenkään haluttaisi 
lyödä, mutta uudistetut mattotiit ovat kuitenkin paremmat 
kuin vanhat.

Tulosten positiivisimpina asioina voidaan nostaa Everstin ra-
vintola, Everstin kunto, sosiaalisen ympäristön arviot sekä ta-
saiset arviot eri ikä- ja tasoitusryhmiltä. Myös poislähteneiltä 
jäseniltä saatu palaute oli positiivista – jäsenyydestä ei ole 
luovuttu siis ”ovet paukkuen”, vaan syinä eroamiseen ovat 
olleet mm. muutto tai pelaamisen vähentyminen. 
Edelleen kehitystä kaipaavia kohteita ovat Hugon tii-alueet, 
molempien kenttien wc-olosuhteet, Everstin rangen ”piilo-
kummut”. Lisäksi Everstille toivottiin 10. tiin lähtöjä ja vä-
hemmän kilpailuja. 
Seuraavissa taulukossa esittelemme yhteenvedon kyselyn 
keskiarvotuloksista asteikolla 0 – 100. Taulukko 1 esittelee 
AGK:n jäsenten antamat tulokset eri palvelualueista jaotel-
tuina Eversti, Hugo ja muu Suomi. Vastaavasti taulukko 2 
on esitelty erittely kentän eri osa-alueista. Taulukko 3 esit-
telee Aulangon golfyhteisön sosiaalisen ympäristön tulokset 
verrattuna muun Suomen tuloksiin. 
Kysymykseen ”kuinka todennäköisesti suosittelet arvioitua 
kenttää ystävillesi” kiitettävän arvosanan eli 9-10 antoi 68 
% (v. 2015: 50 %) kaikista kyselyyn vastanneista, 27 % (40 
%) antoi arvosanan 7-8 ja 5 % (10 %) arvosanan alle 7 %.  
Kyselyyn vastasi 426 aulankolaista vastusprosentin ollessa 
29 %. Uusien jäsenten vastausprosentti oli 36 %. Aulanko 
Golf kiittää kaikkia kyselyyn osallistuneita arvokkaasta pa-
lautteesta!
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PELAAJA ENSIN -JÄSENKYSELYN TULOKSET 2017

PALVELUALUEET EVERSTI Muutos HUGO Muutos BM Suomi
n=226 vrt. 2015  n=115 vrt. 2015 80 kenttää

Kenttä 82 + 9 77 + 6 76
Sosiaalinen ympäristö 85 + 4 86 + 5 81
Ravintola 95 + 2 81 + 4 79
Klubitalo 91 + 3 78 + 5 83
Harj.alueet 79 + 4 75 + 4 78
Proshop 75 + 1 72 + 1 77
Pro-opettaja 89 + 1 89 + 3 87
Johto ja tiedotus 83 - 1 81 0 80
Hinnat ja tuotteet 80 + 2 76 + 3 77

KENTÄT, ERITTELY EVERSTI Muutos HUGO Muutos BM Suomi
n=226 vrt. 2015  n=115 vrt. 2015 80 kenttää

Kenttä, yleisarvosana 82 + 9 77 + 6 76
Tiiauspaikat ovat hyviä 83 + 8 58 + 10 72
Väylät/fairwayt ovat hyviä 87 + 25 84 + 14 74
Karheikot ovat tyydyttävät 82 + 11 79 + 11 75
Bunkkerit ovat hyvässä kunnossa 76 + 3 68 + 4 70
Viheriöt ovat tasaisia 85 + 22 80 + 8 71
Viheriöillä on sopiva nopeus 85 + 15 82 + 9 73
Viheriöt ovat yhdenmukaiset 83 + 14 75 + 10 68
Kenttä on monipuolinen ja mielenkiintoinen 85 + 7 87 + 4 85
Kenttä on hieno ja hyvin hoidettu 89 + 19 83 + 11 78
Opasteet/ohjeet kentällä ovat hyviä 79 + 3 75 - 1 79
Etäisyysmerkit ovat hyviä 82 + 1 81 + 2 79
Pallojen etsintäaika 82 + 3 78 + 8 77
Kenttä rullaa hyvin 80 + 4 76 + 2 78
Hyvä tiedottaminen kentän  korjauksista 80 + 6 79 + 6 76
Lähtöaikojen saatavuus 79 + 2 85 + 5 81
WC olosuhteet kentällä ovat hyvät 82 + 1 72 + 5 80
Kentänvalvonnan palvelu on hyvää 77 71 74

SOSIAALINEN YMPÄRISTÖ Aulanko Muutos BM Suomi
n=426 vrt. 2015 80 kenttää

Sosiaalinen ympäristö 84 + 3 81
Mukava tunnelma yhteisössä 85 + 4 82
Tuntee itsensä tervetulleeksi tapahtumiin 85 + 3 83
Paikka jonne on mukava tulla 85 + 4 82
Hyviä sosiaalisia tapahtumia seurassa 83 + 4 77
Sopiva määrä kilpailuja vuodessa 80 + 1 77
Kilpailutarjonta täyttää tarpeeni 85 + 1 83
Hyvin tiedotettu seuran kilpailuista 86 + 3 82

Taulukko 2.

Taulukko 1. 

Taulukko 3. 
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Erja Helén-Salonen saavutti päättyneellä kaudel-
la toisena AGK:n pelaajana henkilökohtaisen kul-
tamitalin golfin SM-kilpailuissa. Tämä tapahtui 
heinäkuun puolivälissä Golf Talmassa käydyssä 
N65-ikäluokan lyöntipelin SM-turnauksessa.

Kilpailu voitosta oli tiukka, ja mestaruus ratkaistiin lopulta 
uusinnassa. ”Pelasin toisena kisapäivänä todella hyvää kier-
rosta, kunnes tein 16. reiällä yhdeksikön. En jäänyt mureh-
timaan epäonnistumista pidemmäksi aikaa, ja onnistuin te-
kemään Talman Master-kentän vaikealla toiseksi viimeisellä 
reiällä birdien”, Helén-Salonen muistelee.
Erjan kanssa kultamitalista lujimmin taistellut Espoo Ringside 
Golfin Tuija Hannukainen esitti toisen kierroksen loppuhet-
killä hieman tasapainoisempaa peliä, ja kiilasi uusintaan.
”Voitin kisan ensimmäisellä playoff-reiällä. Tuijalla oli siinä 
vaikeuksia, ja hän löi yhden pallon veteenkin. Etenin reiän 
loppuun lähinnä varmistellen.”
”Pelasin toisella kierroksella vapautuneesti, enkä sen koom-
min edes ajatellut voittavani mestaruutta. Olihan se hienoa, 

Teksti: Marko Kuivasaari, kuvat: Pekka Heinonen, Juha Hakulinen ja SGS

Viime kesän SM-kulta kruunasi Erja 
Helén-Salosen pitkän golfuran

että sellainen sieltä sitten tuli.”
Kyseessä oli Helén-Salosen toinen henkilökohtainen SM-mi-
tali. Ensimmäinen, pronssi, tuli Kulloossa pelatussa N50-ikä-
luokan turnauksessa, jota hän johti ensimmäisen kierroksen 
jälkeen.
”Joukkue SM-kultaa olen voittanut kolme kertaa Kymen 
Golfin riveissä vuosituhannen vaihteen molemmin puolin. 
Suurin ansio kuuluu joukkueen muille jäsenille, Jenni Kui-
vaiselle, Ursula Wikströmille (os. Tuutti) sekä Hanna-Leena 
Ronkaiselle (os. Salonen). Nuoret tytöt pelasivat hienosti.”
Tuuloksesta kotoisin oleva Erja aloitti golfharrastuksensa Kot-
kassa, jonne hän muutti aikoinaan työn perässä. Aviopuoli-
so Esa Salonen oli saanut ensimmäisen kosketuksen lajiin jo 
60-luvulla toimiessaan Aulangolla caddiepoikana.
”Tutustuin lajiin Koivulan pienellä rakenteilla olevalla par 3 
-kentällä vuonna 1974, ja siitä se vähitellen lähti. Kävimme 
70–80-luvulla usein Aulangon avoimissa kilpailuissa, kun 
Kotkan oma golftoiminta oli vielä pienimuotoista. Muistan, 
kuinka juttelimme lähtevämme isolle kentälle pelaamaan 
tarkoittaen Aulangon nykyistä Hugoa”, Erja sanoo.
”Koivulan kuusireikäinen pikkukenttä on vieläkin voimis-
saan. Se on edullinen ja hyvä paikka opetella nimenomaan 
pelaamista. Hämeenlinnassa on loistava kenttätarjonta, 
mutta sellainen par 3 -rata tarvittaisiin tännekin. Se tukisi 
monella eri tavalla kaikentasoisia golfin pelaajia.”
Takaisin Kanta-Hämeeseen Saloset palasivat viime vuosikym-
menen puolivälissä, ja liittyivät saman tien Aulangon Gol-
fklubiin. Vaikka Erja kotiutui ja viihtyi hyvin Kotkassa, hänen 
henkinen kotinsa on aina ollut lapsuuden ja nuoruuden mai-
semissa.

Opetusta omalta tyttäreltä
”Muutimme Kukkiajärvellä olevan kesäpaikkamme ympäri-
vuotiseksi asunnoksi – siellä luonnon helmassa mieli lepää. 
Niinhän se usein menee, että ihminen haikailee juurilleen.”
Kotkassa Erjan tulee käytyä varsin harvoin, ei edes joka vuo-
si. Tänä kesänä hän vietti merikaupungissa kuitenkin koko-
naisen viikon.
”Oli itsetuntoa kohottavaa, kuinka tervetulleeksi tunsin it-
seni Mussalon kentälle. Minua ei ihmiset ole varmasti ha-
lanneet niin paljon yhteensä koko elämäni aikana kuin ky-
seisellä viikolla. Siellä on kertynyt niin paljon tuttuja. Olin 
Kymen Golfin hallituksessa 16 vuotta ja kapteeninakin kuusi 
vuotta.”
Pankkialalta kolme vuotta sitten eläkkeelle jäänyt Helén-Sa-
lonen kertoo, että olisi mieluusti jatkanut vielä työelämässä, 
mutta tärkeämmät asiat ajoivat edelle. Hän toimii Tuulokses-
sa asuvan iäkkään äitinsä omaishoitajana.
”Pelaan kierrokseni Everstillä mahdollisimman aikaisin aa-
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mulla, että ehdin huolehtia äidin tarpeista. Jäähän sitten 
kaikkeen muuhunkin aikaa, kun tarpeeksi ajoissa viitsii ken-
tälle lähteä.”
Erja kertoo pelanneensa päättyneellä kaudella noin 90 kier-
rosta, joista noin 2/3 on kirjattu Aulangolla. Kauden viimei-
nen kierros Everstillä sujui 77 lyönnillä, ja jätti hyvän mielen.
”Ehdin jo tässä syksyllä käydä Hanna-Leenan (Ronkainen) 
opetus- ja pelimatkalla La Mangassa, ja sain sieltä hyviä vink-
kejä. Tarkoitus olisi käydä hänen talviharjoituspaikassaan 
2–3 kertaa kuukaudessa, ja kuntosalilla huolehdin fysiikasta 
5–6 kertaa viikossa.”
Erjan tytär, golfopettaja Hanna-Leena Ronkainen on peliu-
rallaan hyvin menestynyt entinen kilpagolfari, joka pelasi 
neljä vuotta naisten Euroopan kiertueella.
Ensi vuoden tavoitteena Helén-Salosella on päästä kolkutte-
lemaan seniorimaajoukkueen portteja.
”Pitäisi pelata kohtalaisen hyvin jo alkukauden kisoissa, jotta 

saisin mahdollisimman hyvän rankingsijoituksen. Sitten voi-
si olla mahdollisuuksia päästä edustamaan Suomea Marisa 
Sgaravatti - tai Master Team Championship -kilpailuihin.”
Helén-Salonen pitää lajin näkökulmasta vahvimpana omi-
naisuutenaan kilpailuhenkisyyttä. Hän sanoo, ettei saa itses-
tään parasta irti, jos pelissä ei ole jonkinlaista panosta.
”En ole koskaan lyönyt vetoa edes kahvikupillisesta, mutta 
kilpailut ovat minulle golfin suola.”
Aulangon Golfklubi onnistui herkistämään Erjan kauden 
2017 palkintojenjakotilaisuudessa, valitsemalla hänet koti-
seuransa Vuoden pelaajaksi.
”Itkin vuolaasti, koska olin niin poikkeuksellisen yllättynyt 
valinnasta. Et osaa kuvitella, miten hyvältä tuollainen palkin-
to tuntuu tämän ikäisestä ihmisestä. Soitin heti palkinnon 
saatuani Hanna-Leenalle, mutta en pystynyt sanomaan hä-
nelle puhelimessa oikein mitään.”

Edustuspelaajat 
mitalisateessa
Muut aulankolaiset SM-mitalistit 
kaudella 2017 olivat Oona Kuronen 
(kultaa, lyöntipeli/T14, Vierumäki ja 
kultaa, reikäpeli/T16, Botnia), Minna 
Vuorenpää (hopeaa, lyöntipeli/ Mid 
Tour, Aulanko), Matti Mäkivirta (kul-
taa, joukkue/M60, Salo), Juhani Ter-
vonen, (kultaa, joukkue/M60, Salo), 
Pekka Heinonen (kultaa, joukkue/
M60, Salo) sekä Juhani Nieminen 
(hopeaa, reikäpeli/M75, Rönnäs).

Suomenmestarit Oona Kuronen ja Erja Helén-Salonen.
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Teksti ja kuvat: Juha Hakulinen

Jos joskus tuntuu siltä, että Espanja, Portugali tai Thaimaa 
alkavat olla jo nähty ja koettu, kannattaa ottaa Finnairin len-
to Japaniin ja lähteä tutustumaan nousevan auringon maan 
vähintäänkin mielenkiintoiseen golfkulttuuriin. Minulle tuli 
lokakuussa mahdollisuus lähteä vetämään golfmatkaa Ja-
paniin, ja kokemus oli upea. Itseajavat neljän hengen gol-
fautot, ihmisenkuljetushihnat, golfhanskan kuivausuunit ja 
50 minuutin pakollinen lounastauko kesken kierroksen ovat 
suomalaiselle golfarille täysin uniikkeja kokemuksia, joihin ei 
missään muussa golfkulttuurissa törmää. 

Portaat korvattu luikuhihnalla
Minkälainen sitten on itseajava neljän hengen golfauto? 
Noh, autossa on etu- ja takapenkki, ja myös ratti ja polki-
met, mutta niistä ei tapahdu mitään, vaikka kuinka painaisi. 
Kuljettaja voi ainoastaan käskeä autoa lähtemään liikkeelle 
ja pysähtymään. Auto ajaa aina samaa reittiä, eli se seuraa 
maan sisälle kaivettua kaapelia. Autoa voi käyttää myös 
kaukosäätimellä, joka toikin siihen aivan uuden ulottuvuu-
den. Auto kulki aina väylän laidalla, josta piti kävellä väylälle 

Japani 
– kaiken kokeneen golfarin matkakohde

lyömään. Mutta kaukosäätimellä auton pystyi käskyttämään 
liikkeelle, joten peli eteni sujuvasti. Pienen totuttelun jälkeen 
tavallinen golfauto tuntui niin – tavalliselta. 
Pelasimme 10 päivän matkan aikana kuudella eri kentällä, 
ja kaikki kentät olivat autokenttiä pitkien siirtymien ja isojen 
korkeuserojen takia. Izu Heights -nimisellä kentällä eteen 
tuli myös ihmisenkuljetushihna. Golfauto laitettiin körötte-
lemään omaa reittiään kukkulan päälle, ja liukuhihna kuljetti 
pelaajat mäen päällä odottaneelle taukokioskille. Kätevää.

Pikkutauko etuysin jälkeen?
Golfhanskojen kuivatusuunin törmäsin Nemu Resortin ken-
tän taukokioskilla. Sinne pystyi laittamaan golfhanskan 
pyykkipojalla kuivumaan siksi aikaa, kun nautiskeli japanilai-
sen Asahi-oluen. Taukokioskilla, kuten muuallakin Japanissa, 
pöydät ja tuolit olivat paikallisen väestön pituuksille tehtyjä, 
ja 180-senttinen suomalaismies oli siellä vähän kuin nukke-
kodissa. Maassa maan tavalla.
Suomessa golfkentillä on tapana pitää pieni kahvitauko 9 
reiän jälkeen, mutta Japanissa pieni tauko tarkoitti 50 mi-
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Japani 
– kaiken kokeneen golfarin matkakohde

Kuka nyt märällä hanskalla haluaa pelata. Välineet 
kuivaksi taukopaikalla.

MPT:n reissu Lahteen oli menestys. Ensi vuodeksi 
suunnitteilla on jatkaa tätä vierailuperinnettä. 

nuutin lounastaukoa. Kun golfauto vei pelaajat 9. greeniltä 
klubille, henkilökunta antoi paperilapun, johon oli kirjoitettu 
10. tiin lähtöaika. Sitten vaan klubille nauttimaan lounaasta, 
joka kuului kierroshintaan. Lounaan jälkeen peli alkoi ikään 
kuin alusta, mutta eipähän päässyt sanomaan, että energiat 
olisivat loppuneet kesken.
Nämä olivat päällimmäisiä erikoisuuksia, joita japanilaises-
ta golfista tuli mieleen. Erikoisuuksien lisäksi reissusta jäivät 
totta kai myös mieleen japanilainen ystävällisyys ja kohteliai-
suus, joihin törmäsi joka käänteessä. Japanilaisella golfken-
tällä suomalaista golfturistiryhmää kohdeltiin kuin kukkaa 
kämmenellä, sillä länsimaiset golfturistit ovat toistaiseksi to-
dellisia harvinaisuuksia heidän arjessaan. 
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Teksti: Seija Aalto, kuva: Pekka Heinonen

Onni on olla aulankolainen

Varsin mielenkiintoinen 
golfvuosi 2017 on lopuillaan. 
Suomi100-teeman tavoitteet 
täyttyivät yli odotusten ja 
leidiemme osuus jäsenistössä 
kasvoi hienosti. 

Naisille järjestetyt golfkurssit täyttyivät 
ennätysajassa, ei-kilpailullinen toiminta 
sai paljon kiitosta. Tulevassa toiminnas-
sa uudet jäsenet ovat erityisasemassa, 
sillä toivomme jokaisen mukaan tu-
levan löytävän sen oman ja mieluisan 
tavan harrastaa golfia.
Naisten kanssa on kiva pelata, sillä 
mukana on aina pieni pilke silmäkul-
massa, osataan iloita toisen onnistumi-
sista ja kun epätoivon hetkellä uhoaa 
laittavansa mailansa myyntiin, naiset 
jaksavat toisiaan kannustaa yrittämään 
vielä – ja onnistumaan sittenkin. Mo-
nessa muussakin lajissa naiset pelaavat 
hienosti yhteen, mutta golfissa sosiaa-

lisuus ja yhteenkuuluvuuden tunne on 
jotenkin erityistä ikään, pelitaitoon tai 
asemaan katsomatta. Kentällä jokai-
nen meistä on samanarvoinen ja toisil-
leen ennen tuntemattomista tuleekin 
hetkeksi siskoksia kierroksen ajaksi. 
Osasta ystäviä loppuelämäksi. Niin se 
vain on, että golfin harrastajaa ymmär-
tää vain toinen samanlainen. 
Erityisen hienolta tuntuu myös todeta, 
että Aulangolla on naisgolfaajan hyvä 
ja helppo olla, edelleen ikään, taitoon 
tai asemaan katsomatta. Uskallan väit-
tää seuramme olevan tasa-arvoisuu-
dessa valtakunnassa kärkisijalla.
Kolme vuotta sitten tätä pestiä aloitta-
essa totesin, että seuran tärkein teh-
tävä on vastata jäsenistön tarpeisiin 
ja toiveisiin toiminnan suunnittelussa. 
Siksi on myös pidettävä huolta siitä, 
että toimintaan saadaan säännöllisesti 
uutta verta ideoita toteuttamaan.
Siirryn itse vuoden vaihtuessa takaisin 

rivipelaajaksi ja toivotan seuraajalleni 
Saaralle onnea ja menestystä uuteen 
rooliin, naistoimikunnan kanssa syntyy 
jatkossa varmasti paljon hyviä uusia 
tuulia ja ajatuksia toimintaan. ”Once a 
captain, always a captain” pitää taval-
laan paikkansa - on hyvä myös ajallaan 
väistyä ja antaa tilaa uudelle.
Kolmeen kapteenivuoteeni mahtuu 
monenmoista, mukavia ja hauskoja 
asioita, paljon kehitystä, hirmuinen 
määrä uusia ystäviä, uudenlaisia peli-
kokemuksia, erilaisia näkökulmia tähän 
hienoon lajiin. Kenties jopa hippunen 
lisää henkilökohtaista malttia ja kärsi-
vällisyyttä?

Toivotan kaikille rauhallista joulunai-
kaa, onnea uuteen vuoteen, iloa ja on-
nistumisia elämässä!

Kevätgriineillä taas tavataan!
Seija, ladykapu evp
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Junioritoiminnan laatumerkki on tar-
koitettu seuroille, joilla on aito halu 
kehittää omaa junioritoimintaansa. 
Laatumerkistä seuraava taso on Sinet-
tiseura-status. 
Laatumerkki on Suomen Golfliiton laa-
tuleima niille seuroille, joilla on tarjota 
tavoitteellista ja organisoitua seura-
toimintaa junioreille. Lisäksi seurassa 
juniorit toteuttavat harjoituksissaan 
juniorigolfohjelman mukaista harjoitte-
lukulttuuria.
Laatumerkki tarjoaa seuralle mahdolli-
suuden oman toiminnan arviointiin ja 
sen edelleen kehittämiseen. Juniorigol-
fohjelman mukainen harjoittelu takaa 
laadun toteutumisen aina ryhmä- ja 
yksilötasolle saakka.
Seuramme junioritoiminnan tavoittee-
na ovat juniorimäärän kasvattaminen, 
valmennus- ja harjoitteluryhmiin kuu-
luvien määrän lisääminen ja aktiivisesti 

Junioritoiminnan Laatumerkki AGK:lle
pelaavien juniorien määrän lisääminen. 
Kannustamme myös junioreita osal-
listumaan Golfliiton ja seuran sisäisiin 
kilpailuihin. Tavoitteenamme on kas-

vattaa ohjaajien määrää, jotta voimme 
vastata kasvaviin ryhmäkokoihin. Li-
säämme myös yhteistyötä lähikuntien 
koulujen kanssa.

Vihreä takki Jorma Ojaselle
MPT 2017 saatiin kunnialla pelattua kesän aikana n.60 
osallistujan voimalla. Voittajan vihreän takin puki yl-
lensä Jorma Ojanen. Jorman voitto oli ylivoimainen, 
sillä peli oli selvä jo ennen viimeistä osakilpailua. Toi-
seksi sijoittui Harri Toivonen ja kolmanneksi Pekka 
Neejärvi.
Kuuden kilpailun sarja sisälsi myös yhden vieraskentäl-
lä pelatun osakilpailun, joka tällä kaudella suuntautui 
Golf Talmaan. Elokuussa järjestetylle matkalle lähdet-
tiin 28 pelaajan voimin. Talmassa pelasimme erittäin 
hyvissä olosuhteissa. Kotimatkalla taivas sitten repesi! 
Kovassa myrskyssä jouduimme muun muassa käänty-
mään bussilla kolme kertaa ympäri tielle kaatuneiden 
puiden vuoksi. Saimmehan ainakin pätevän syyn myö-
häiselle kotiinpaluulle. 

Kiitokset kaikille MPT:n osallistujille mukavasta golf-
kaudesta 2017!

Jussi Aaltonen
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Ulkoharjoittelukausi on jo takana ja valmistautuminen uu-
teen golfkesään alkaa. Osa ryhmistä on talviteloilla vielä 
tammikuulle asti, mutta silloin aloitetaankin tekeminen 
koko rintamalla. 
Harjoittelemme talven aikana viidessä ryhmässä: Edustusju-
niorit harjoittelevat kolme kertaa viikossa Tapio Sillanpään 
johdolla, Tsempparit kerran viikossa Juha Hakulisen joh-
dolla, Tyttöryhmä yksi-kaksi kertaa viikossa Juha Hakulisen 
johdolla, Harrastajaryhmä kerran viikossa ohjaajan johdolla 
ja Hugoliinit kerran viikossa Juha Hakulisen johdolla. Ryh-
miin kuuluu sekä Aulangon Golfklubin että Tawast Golfin 

Junioreiden talviharjoittelu 2017/2018
pelaajia. Hakulisen kanssa valmennusvastuussa vuorottelee 
Tawast Golfin Olli Tapola. Junioripäällikkömme Juha Santala 
on myös valmentajakoulutuksessa ja pitää osan harjoituk-
sista.
Ryhmiin ilmoittautuminen tehdään sähköpostilla juniori-
päällikkö Juha Santalalle juha.santala@icloud.com tai suo-
raan Juha Hakuliselle juha.hakulinen@umasport.fi 
 HUOM! Ryhmiin kuuluvien tulee olla Aulangon Golfklubin 
jäseniä.
Talviharjoitteluryhmien harjoitusvuorot ovat Säästöpankki 
Areenan vuoroluettelon mukaan seuraavat:

Sunnuntain harjoitusvuoro 12:00 – 13:30 on tarkoitettu 
niille tyttöryhmän ja Tsemppareiden junioreille, jotka halua-
vat harjoitella kahdesti viikossa. Sunnuntaivuorolle ilmoit-
taudutaan erikseen.
Talviharjoittelumaksut ovat seuraavat: Edustusjuniorit 320€, 
Tyttöryhmä 150€, Harrastajat 150€, Tsempparit 150€ ja Hu-
goliinit 120€. Sunnuntaivuorolaisten lisämaksu 100€.

Aulangon junioreilla on myös salivuoro Lyseon yläsalissa 
6.12.2107 alkaen keskiviikkoisin klo 17:00 – 18:30. Vuoro 
on avoin kaikille yli 10-vuotiaille aulankolaisille junioreille. 
Salivuorolla tehdään liikkuvuus- ja fysiikkaharjoitteita kulle-
kin sopivalla kuormituksella ja pelataan erilaisia sisäpelejä.

Vastuuhenkilö Valmentajat Ohjaajat Vuoro

Edustusjuniorit Tapio Sillanpää Tapio Sillanpää Juha Santala
ma 16:30 – 18:00
to 17:30 – 19:00
pe 17:30 – 19:00

Tyttöryhmä Juha Hakulinen Juha Hakulinen Tommi Gynther to 19:00 – 20:30

Ryhmä C = Harrastajat Ohjaajat AGK/TawG
Juuso Lindfors 
Seppo Santala

Ke 17:30 – 19:00

Ryhmä D = Tsempparit Juha Hakulinen Juha Hakulinen
Harri Makkonen 
Tommi Gynther 
Juuso Lindfors

ti 18:30 – 20:00

Ryhmä E =Hugoliinit Juha Santala
Juha Hakulinen

Juha Santala

Tommi Gynther 
Juuso Lindfors

Harri Makkonen
ti 17:30 – 18:30

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
JÄSENET 15359 15392 15710 15579 16455 17142 16081
VIERAAT 6050 6430 5820 5762 5635 5168 5267
TAWG 2598 3034 3051 2404 2401 2776 2728
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
JÄSENET 17339 17573 18651 18674 18492 16570 15611
VIERAAT 4539 3655 3738 3394 3699 3229 3550
TAWG 1555 1854 1901 1754 1839 1740 1904
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Kierrostilastot Eversti ja Hugo

Molempien kenttien jäsenten pelaamat kierrosmäärät ovat laskeneet kahden viime vuoden aikana. 
Suurin tekijä vähäisempään pelaamiseen on, sekä alku- että loppukaudesta, lyhentyneet pelikaudet.
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Vuoden 2018  senioritoimikuntaan  valittiin kauden päät-
täjäisissä 6.10.2017 seuraavat henkilöt: Maire Rissanen pj, 
Heikki Mäittälä vpj, Terttu Selovaara siht., muut jäsenet ovat 
Markku Hiedanpää, Veikko Itkonen, Arto Kaukonen, Kari 
Marin ja Marja Vuorenpää.

Toiminta
Senioreiden toimintakertomus kaudelta 2017 on luettavissa 
AGK:n nettisivulta kohdasta ”seniorit”.  Toimintaa on ollut 
paljon ja monipuolista. Osallistuminen on ollut kiitettävää 
kaikilla osa-alueilla. Uutena vetovoimana oli ”höntsä”golf ja 
10-tiistait. Näin houkuteltiin mukaan jonkin aikaa pelaamat-
ta olleita sekä täysin uusia aloittelijoita. Kannatti.
Kilpailutoiminnassa seniorit olivat hienosti mukana onnis-
tuen eri tasoilla.

Tulossa
Senioreiden kevätkokous pidetään keskiviikkona 17.1.2018 
kello 17.30 kaupunginkirjaston musiikkisalissa. Käydään 
lävitse vuoden 2018 senioreiden toimintasuunnitelmaa ja 
taloutta. Yhteiseen keskusteluun on pyydetty myös AGK ja 
Oy:n hallituksen jäseniä. Kaikki seniorit tervetulleita – teh-
dään yhdessä.

Senioreille on varattu Elenia-areenan kuntosali kevätkaudel-
le 12.1.-23.3.2017 perjantaisin kello 12.00-13.00. Yhteensä 
11 kertaa, osallistumismaksu n. 25€.
Kuntoilijajoukko on toiminut kuluvan syyskauden 2017 syys-
kuusta joulukuuhun. Jatketaan kevättä kohden. Mukaan 
mahtuu vielä, iloista  seuraa ja topakkaa kunnon kohotusta. 
Alussa ja lopussa venyttelyt, muutoin ohjattu laiteharjoitus 
ns. kuntopiirinä. Ilmoittautumiset terttu.selovaara@gmail.
com
Senioreiden kevään golfmatka suunnataan Riikaan ja Pär-
nuun 14.-16.5.2018. Riikassa pelataan Ozon kenttä ja Pär-
nussa Pärnu Bayn kenttä. Tiedot matkasta löytyvät AGK:n 
nettisivulta senioreiden kohdalta.

Pidetään huoli itsestämme, toisistamme ja kenttiemmekin 
kunnosta. Yhteistyö on voimaa.

Rauhallista Joulunaikaa ja paljon onnistumisen hetkiä tule-
valle vuodelle
Maire Rissanen, senioritoimikunta, pj
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Hugolla pelattu Super Seniorit 60+ viikkokilpailu huipentui ikäsarjojen parhaiden Shoot Out -kisaan, jossa 
selvisi vuoden Superseniorit. Miesten kisaan pääsi 10 pelaajaa. Voiton vei Tapani Nousiainen (6. vasemmalta).

Aulangon ja Nokia River Golfin seuraottelun 1. osa pelattiin Everstillä 20.7.2017. Mukana oli 91 pelaajaa.

Teksti: Maire Rissanen, kuvat: Heikki Mäittälä
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AGK:n ja TawG:n jäsenten talviharjoittelutilassa sijaitsee Pul-
lerin jalkapallohallissa (Säästöpankki Areena) eteläpäädyssä. 

Aja Säästöpankki Areenan pysäköintipaikalle, josta jatka 
matkaa hallin vasenta sivustaa (moottoritien puoleinen sivu) 
kohti hallin eteläpäätyä. GOLF HARJOITTELUTILA on mer-
kitty ulko-oveen. Auton voit pysäköidä oven läheisyyteen. 
Oven saat avattua henkilökohtaisella avainkortilla. Sähkö-
lukko rekisteröi kunkin henkilön kulun halliin.

Pääsy harjoitustilaan onnistuu henkilökohtaisella avainkor-
tilla.  Jäsenet, joilla on avainkortti edelliseltä kaudelta, voi-
vat aktivoida korttinsa talvikaudeksi ottamalla yhteyttä suo-
raan HML:n Liikuntahalli Oy:n toimistoon (ma - pe klo 9.00 
- 15.00) puh. 03 621 2558. Uudet käyttäjät voivat noutaa 

OHJEET TALVIHARJOITTELUUN
avainkorttinsa Liikuntahallin toimistosta, Kiekkoritarinkuja 3 
a http://hmlliikuntahallit.fi/   
Liikuntahallin toimisto pyytää aktivoimaan avainkortin en-
nen joulua tai tammikuussa loppiaisen jälkeen.

Talvikauden 2017/2018 käyttömaksu on 65 euroa, joka 
laskutetaan klubin toimesta kevättalvella. Myös kaikilta ai-
kuisten ryhmävalmennukseen osallistuvilta jäseniltä peritään 
talviharjoitteluhallin käyttömaksu, vaikka avainta ei ole akti-
voitu/hankittu. Lisätietoja hallin käytöstä löytyy kotisivuilta. 

Molempien klubien valmennus/harjoitteluryhmillä on varat-
tuja vuoroja, jotka löytyvät alla olevasta viikkokalenterista. 
Ainoastaan punaisella merkityt vuorot varaavat koko tilan. 
Muina ajankohtina mahdut harjoittelemaan. 

Pullerihallin viikkovaraus - 2017/2018
Klo Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai Klo
Jakso Jakso
08:00-08:30 08:00-08:30
08:30-09:00 08:30-09:00
09:00-09:30 Tawg Seniorit 09:00-09:30
09:30-10:00 Alkaa 11.1.-18 09:30-10:00
10:00-10:30 Tawg Seniorit AGK seniorit AGK seniorit Tawg Seniorit AGK 10:00-10:30
10:30-11:00 Alkaa 8.1.-18 Alkaa 9.1.-18 Alkaa 10.1.-18 Tawg Seniorit Seniorit valm. 10:30-11:00
11:00-11:30 Tawg Seniorit AGK seniorit AGK seniorit Alkaa 11.1.-18 alk. 15.12.-17 11:00-11:30
11:30-12:00 Tawg Seniorit 11:30-12:00
12:00-12:30 Tawg Seniorit AGK AGK 12:00-12:30
12:30-13:00 Alkaa 8.1.-18 Tawg Seniorit Tawg Seniorit AGK seniorit Edustus TawG 12:30-13:00
13:00-13:30 Tawg Seniorit Alkaa 9.1.-18 Alkaa 10.1.-18 Alkaa 11.1.-18 pelaajat Juniorit 13:00-13:30
13:30-14:00 Tawg Seniorit Tawg Seniorit AGK seniorit TawG 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 AGK/TawG 16:30-17:00
17:00-17:30 Edustusjuniorit 17:00-17:30
17:30-18:00 Lähipelikoulu AGK/TawG AGK/TawG AGK/TawG AGK/TawG 17:30-18:00
18:00-18:30 AGK Juniorit E Juniorit C Edustusjuniorit Edustujuniorit 18:00-18:30
18:30-19:00 Naisryhmät AGK/Tawg AGK/TawG Swngikoulu Pelikoulu 18:30-19:00
19:00-19:30 Alk. 8.1.2018 Juniorit D TawG AGK/TawG AGK/TawG 19:00-19:30
19:30-20:00 AGK/Tawg Naisryhmät Tytöt Miesryhmät 19:30-20:00
20:00-20:30 Alk. 10.1.2018 AGK/TawG alk. 15.12.-17 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!

Rauhallista Joulua & Onnellista Uutta Vuotta
Toivottavat golfopettajasi

Kiitokset kuluneesta golfkaudesta



Rauhallista Joulua & Onnellista Uutta Vuotta
Toivottavat golfopettajasi

Kiitokset kuluneesta golfkaudesta

Golfopetusta Pullerihallilla
1/2 -tuntia ( 25 min.), 35,- , 50 min, 60.-
Golftunti kahdelle 80.- . kolmelle 100.-

Kolmen tunnin opetuspaketit:
 Yhdelle 150.- , kahdelle 230.-

ja kolmelle 290.-
Varaukset suoraan prol:ta!

Lisätietoja
PGA valmentaja Tapio Sillanpää

tapio.sillanpaa@pp4.inet.fi
050 350 5977

www.aulankogolf - Golfpro 

Yksityis- ja ryhmäopetus

Golflomalle!

Teneriffa - Buenavista 24.2.-3.3.2018
- Norwegianin suorat reittilennot Helsinki - Teneriffa - Helsinki
- Majoitus kylpylähotelli Melia Hecienda Del Conde Golf & Spa***** 2hh
- Buffet aamiaiset ja 4 x päivällinen
- 5 x green fee Buena Vista Golf
- Lentokenttäkuljetukset 
- PGA pro Tapio Sillanpään golfopetus neljänä päivänä harjoituskentällä 
  palloineen ja matkanjohtajapalveluineen

Hinta 1.745 €, 2 hh

Ohjattu peli- ja opetusmatka huippukohteeseen, 7 vrk 

Virallinen matkanjärjestäjä Golfpassi Oy 763 / 09 / Mj

Tapio Sillanpää, +358(0)50 350 5977
tapio.sillanpaa@pp4.inet.fi 

Ilmoittautumiset -  toimisto@golfpassi.fi
Golfpassi +358 (0)3 515 1007 Juha Passi +358 (0)400 634 130

Lisätiedot matkanjohtajalta:

www.golfpassi.fi

www.aulangongolfakatemia.fi / golfmatkat

Tervetuloa rentoutumaan!
El Valle Club 



Henkilötiedot

Nimi 

Osoitetiedot 
(jos muuttuneet)

Katuosoite 

Postinumero Postitoimipaikka 

Matkapuhelin 

Sähköposti 

Vaihtoehtoisesti:

Ilmoitan pelaavani valitsemallani pelioikeudella kaudella 2018. 

2. Hugon 30-kortti  (nimeämätön)...........................................................................................

Pyydän Aulanko Golfia lähettämään laskun valitsemani vaihtoehdon mukaisesta pelioikeudesta. 

, /  201__ 
Paikka ja aika 

  PELIOIKEUSILMOITUS 2018 

AGK:n jäsenille

Aulanko Golf Oy 
Aulangon Heikkiläntie 91  
13900  Hämeenlinna 

tel.  +358 3 653 7741  
Y-tunnus 0748521-5  

toimisto@aulankogolf.fi 

1. Vuokrapelioikeus.................................................................................................................

3. Hugon 10-kortti  (nimeämätön)...........................................................................................

www.aulankogolf.fi 

Haluan vuokrapelioikeuslaskun
(a) kahdessa erässä................................................

(b) neljässä erässä..................................................

Minulla ei aiemmin ole ollut Aulanko Golfin osake/vuokrapelioikeutta..

Allekirjoitus 

Voit ilmoittaa valintasi myös kotisivuilla kohdassa Jäseninfo -> Pelioikeusilmoitus. os. www.aulankogolf.fi/jasen 

Postitusosoite: 

Teksti ja kuva: Tapio Sillanpää
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Hanki 2018 pelioikeus ennakkoon – säästät!
Ennakkotarjoukset ovat voimssa 15.2.2018 saakka

VUOKRAPELIOIKEUS, EVERSTI + HUGO
Ennakkotarjous 840 €

Hinta 15.2.2018 jälkeen 940 €
 

Maksu valintasi mukaan kahdessa 
tai neljässä erässä. 

Ei korkokustannuksia!

Eräpäivät 2 erää: 15.3. ja 15.4.
4 erää: 15.3., 15.4., 15.5. ja 15.6.

Tee valintasi, täytä ja postita oheinen pelioikeusilmoitus 15.2.2018 mennessä.  
Voit ilmoittaa valintasi myös sähköpostilla  toimisto@aulankogolf.fi tai täyttää sähköisen lomakkeen kotisivuillamme 
http://www.aulankogolf.fi/jasen/pelioikeusilmoitus.html

1. VUODEN VUOKRAPELIOIKEUS
 

Ennakkotarjous 740 €

Hinta 15.2.2018 jälkeen 940 €
 

Jäsenille, joilla ei aikaisemmin ole 
ollut käytössään Aulanko Golfin 

osake-/vuokrapelioikeutta. 
 

Maksu valintasi mukaan kahdessa 
tai neljässä erässä. 

 
Ei korkokustannuksia!

HUGON 30-KORTTI
 

Ennakkotarjous 490 €
 

Hinta 15.2.2018 jälkeen 540 €
 
Sis. 30 kpl 9 reiän kierrosta Hugolla
  

Voit maksaa 30-kortilla myös per-
heenjäsentesi ja ystäviesi pelikier-

rokset.

Maksu huhtikuussa 2018.

HUGON 10-KORTTI
 

Ennakkotarjous 180 €
 

Hinta 15.2.2018 jälkeen 200 €
 
Sis. 10 kpl 9 reiän kierrosta Hugolla

Voit maksaa 10-kortilla myös per-
heenjäsentesi ja ystäviesi pelikier-

rokset.

Maksu huhtikuussa 2018.
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Aulanko Golf kiittää pääyhteistyökumppaneita 
golfkaudesta 2017

tieto
palvelu

TOIMISTO- JA TIETOTEKNIIKKA

Kolopesijöiden perheenperustamisajan suhteen vähän myö-
hässä, mutta kuitenkin, ryhdyttiin toimeen. Pöntötyslupa 
saatiin toimitusjohtaja Kari Kuivasaarelta sekä tarvittavat 
pönttöjen asennusvälineet kenttämestari Juha Englundilta. 
Pönttöjä tarvitaan, koska varsinkin pienillä kolopesijöillä on 
vaikea löytää kotipuita kentän ympäristöstä. Myös varisten 
ja harakoiden runsaus väylien varsilla aiheuttaa avopesijöil-
le suuria pesintätappioita. Toivoa sopii, että ensi kauden 
alussa varsinkin etuyhdeksikön väylien yksi, kaksi ja kol-
me sekä takayhdeksikön väylien kymmenen, kuusitoista ja 
seitsemäntoista varrelta kuuluu iloista laulua ja sirkutusta. 
Ehkä pääsemme bongaamaan harvinaistunutta hömötiaista 
ja töyhtötiaistakin. Pönttöjen rakentajana toimi Jari Mänty- 
 salo (kuva). Tiimin muina jäseninä ahersivat allekirjoittanut 
sekä golfveljet Jarmo Landen ja Markku Mäkivirta.  
Ajatuksena on, että riittävän ajoissa keväällä 2018 saataisiin 
rakennettua ja asennettua muutama lisäpönttö niin tiaisille, 
kirjosiepoille kuin kottaraisillekin.

Everstin väylien pöntötystä 
Teksti ja kuva: Tapio Keranto
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Mestarit ja palkitut 2017 
AGK Mestaruuskisat 2017  
Eversti 18r +18r 
Miehet A 
1. Burman Lassi 70+73=143 
2. Lindfors Juuso 70+74=144 
3. Sipponen Eetu 75+72=147 
Miehet B 
1. Lehtinen Atte 81+78=159 
2. Sairio Janne 78+83=161 
3. Hyttinen Juha-Matti 81+86=167 
Naiset 
1. Kuronen Oona 74+78=152 
2. Vuorenpää Minna 76+78=154 
3. Tamminen Kirsi 95+83=178 
Miehet 50 
1. Korhonen Timo 76+84=160 
2. Salonen Ilkka 81+82=163 
3. Kuikka Jari 88+78=166  
Miehet 60 
1. Mäkivirta Matti 78+75=153 
2. Kumm Toivo 83+84=167 
3. Saari Risto 86+85=171 
Miehet 70 
1. Mäkivirta Markku 88+95=183 
2. Mikkola Simo 86+100=186 
3. Keranto Tapio 88+99=187 
Miehet 75 
1. Nieminen Juhani 92+88=180 
2. Tallberg Kari 107+102=209 
3. Kihl Sune 102+107=209  
Naiset 50 
1. Torkko-Hieto Elina 91+97=188 
2. Sinko Kaija 95+107=202 
3. Santala Saila 116+120=230 
Naiset 60 
1. Helen-Salonen Erja 86+86=172 
2. Helen Inkeri 89+106=195 
3. Ristilä Marja-Leena 98+108=206 
Naiset 70 
1. Oksanen Terttu 96+105=201 
2. Marin Rakel 103+101=204 
3. Lehto Tuula 104+114=218 
Tytöt 
1. Gynther Veera
Pojat 18 
1. Santala Samuli 84+76=160 
2. Nieminen Henry 124+127=251 
Pojat 14 
1. Vepsäläinen Max 82+92=174 
2. Suontausta Aleksi 108+106=214 
 

Vuoden Juniori Kuronen Oona 
Vuoden Tsemppari Riihimäki Aino  
Vuoden Tyttöjuniori Kuronen Oona 
Vuoden Tulokas Hietanen Veli-Matti 
Vuoden Herrasmiespelaaja 
Joutsensaari Kalle 
Vuoden Pelaaja Helen-Salonen Erja 
Vuoden Pamaus Juuso Lindfors
 
Gallona Cup 
1. Lindfors Juuso 
2. Vainionmäki Veijo 
3. Vilmunen Jari
MPT ranking 
1. Ojanen Jorma 
2. Toivonen Harri 
3. Neejärvi Pekka
Senioreiden reikäpeli 2017 
1. Nousiainen Tapani 
2. Mononen Hannu

Senioreiden lähipelit 
Naiset 
1. Oksanen Terttu 
Miehet 
1. Nousiainen Tapani
Everstin Prismapelit 2017 
Nais-/sekajoukkue 
1. Santala Taina/Järvinen Juha-Pekka 
Miesjoukkue 
1. Riekkola Pekka/Nousiainen Tapani
Superseniorit +65 shootout 
Naiset 
1. Marin Rakel 
Miehet 
1. Nousianen Tapani
 
AGK/TawG Senioreiden viikkokilpailut  
aulankolaiset sarjavoittajat:  
Miehet SCR Saari Risto 
Naiset SCR Helen-Salonen Erja 
M50 HCP ja PB Korpela Esko 
N 70 HCP ja PB Marin Rakel

HUGO
27.4. Juha Liedes AGK väylä 8
1.5. Oona Kuronen AGK  väylä 8
21.5. Vivian Mikkola AGK väylä 6
7.6. Petriina Punkari-Mäkiaho TawG 
väylä 6

EVERSTI
4.5. Hannu Uhlgren AGK väylä 12
23.5. Antero Nukari TawG väylä 12
23.6. Juhani Lahovuori AGK väylä 6
22.7. Pauli Savela HiisiGolf väylä 16
1.9. Mika Nikkilä AGK väylä 16
25.10. Seppo Karisto AGK väylä 2

Hole-in-one 2017



Aulanko Golf onnittelee 
100-vuotiasta Suomea!


