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TALOUS EDELLÄ

Hyvä ja tasapainoinen talous on gol-
fyhteisöjen toiminnan kannalta avain-
asemassa. Vaikka golfyhtiöt eivät jaa 
tuloksestaan osinkoa omistajilleen, on 
hyvällä tuloksen teolla merkittävä vai-
kutus olosuhteiden ja palvelujen ylläpi-
tämiseen ja kehittämiseen. Vuotuisen 
tuoton tuleekin kattaa vuosikulujen 
lisäksi ainakin toimintaa ylläpitävät 
korvausinvestoinnit. Korvausinvestoin-
neilla pidetään kentät, rakennukset ja 
konekanta hyvässä kunnossa. Tulokses-
ta on hyvä jäädä siivu myös kehitysin-
vestointien toteuttamiseen.  Pitämällä 
kentät ja fasiliteetit hyvässä ja kilpailu-
kykyisessä kunnossa ovat myös jäsenet 
ja kentillämme vierailevat pelaajat tyy-
tyväisempiä saamaansa pelikokemuk-
seen. 

Talouden tunnuslukuja tutkiessa voi 
todeta, että Aulanko Golfin omava-
raisuusaste on erittäin korkea (94 % 
v. 2018). Korollista velkaa ei ole ollut 
enää vuosiin – tehdyt investoinnit on 
toteutettu omalla tulorahoituksella. 
Kun vuonna 2014 päätetty S-osakkei-
den suunnattu hankinta on nyt koko-
naisuudessaan maksettu, on Everstin 
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maa-alue kokonaan Golf-osakkaiden 
omistuksessa. Pelioikeuksien tarjontaa 
tasapainottamalla tavoitteenamme on, 
että jokaisella Golf-osakkeen pelioike-
udella on käyttäjä. Asetettuun tavoit-
teeseen pääsemiseksi olemme tehneet 
muutoksia toimiston kautta välitettävi-
en pelioikeuksien hinnoitteluun. AGK:n 
jäsenille suunnattu edullisempi vuokra-
pelioikeus on jatkossa nimeltään AGK 
Kausikortti. 
Kesällä suoritetun ’Pelaaja ensin’ -jä-

senkyselyn tuloksista voi päätellä, että 
seuratoiminnalla on merkittävä vaiku-
tus jäsenen sitoutumiseen golfyhtei-
söönsä. Tulosten mukaan seuran jär-
jestämiin tapahtumiin osallistuva jäsen 
on tyytyväisempi golfyhteisöönsä kuin 
jäsen, joka niihin ei osallistu. Asialla on 
merkitys golfyhteisön taloudenkin kan-
nalta, sillä tyytyväinen jäsen on myös 
halukkaampi hankkimaan pelioikeu-
den tai pelaamaan kertamaksulla myös 
jatkossa. AGK:n hallinnossa ja toimi-
kunnissa pohditaan jatkuvasti, millä 
tavoin yhä useampi jäsen saadaan toi-
mintaan mukaan. Monet tapahtumat 
Aulangolla keskittyvät tavalla tai toisel-

la kilpailutoimintaan, vaikka selkeästi 
suurin osa yli 1600 jäsenestämme ei 
pelaa ainuttakaan kilpailukierrosta peli-
kauden aikana. Toisaalta kun toimikun-
nat ovat järjestäneet tapahtumia ilman 
kilpailuja, on osallistuminen ollut vielä 
vähäisempää. Otamme mielellämme 
vastaan ideoita, joita toteuttamalla jä-
senet saataisiin innostumaan seura- ja 
klubitoiminnasta. 

Mielestäni myös erilaiset kaveripo-
rukoissa toteutuvat kisailut ja tapaa-
miset ovat osa yhteisössä tapahtuvaa 
klubitoimintaa. Klubeille voi tulla myös 
muuten vaan viihtymään kuten sauno-
maan, virvokkeelle tai lounastamaan. 
Hugon viihtyisälle terassille on monella 
lyhyt pyöräily- tai kävelymatka. Everstil-
lä voi mm. seurata TV:n välityksillä Eu-
roopan Tourin kilpailuja – kun läsnä on 
useampi rakkaasta lajistamme kiinnos-
tunut, saadaan klubille muodostumaan 
positiivista pöhinää ja mukavaa klubi-
henkeä. Eikä aina edes tarvitse lähetä 
kierrokselle.  
Omasta ja henkilökunnan puolesta ha-
luan toivottaa teille aulankolaisille kaik-
kea hyvää tulevalle vuosikymmenelle! 

Teksti: Kari Kuivasaari, kuva: Juha Hakulinen
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Pelaaja ensin -jäsenkyselyn tulokset 2019
Teksti: Kari Kuivasaari

Päättyneellä kaudella Aulangolla suoritettiin golfliiton jär-
jestämä Pelaaja ensin-jäsenkysely kolmatta kertaa. Aiemmat 
vastaavat kyselyt on tehty vuosina 2015 ja 2017, joista jäl-
kimmäisen tuloksia verrataan ao. taulukoissa tämän vuoden 
kyselyn tuloksiin. Toinen vertailun kohde on muiden kyse-
lyyn osallistuneiden golfyhteisöjen jäsenten mielipide omista 
kentistään (ka. Suomi).

Pelaaja ensin-kyselyyn osallistui kaikkiaan 425 aulanko-
laista. AGK:n jäsenten vastausprosentti oli 29%, joka on 
seitsemän prosenttia suurempi kuin keskimäärin Suomessa. 
Naisia vastaajista oli 30%, joka vastaa hyvin naisten osuut-
ta AGK:ssa. Yli 50 vuotiaiden osuus vastauksen antaneista 
jäsenistä oli n. 70%.  Kenttäkohtaisiin olosuhteisiin (tauluk-
ko 4) mielipiteensä antoi 338 aulankolaista jakautuen 73% 
Everstille ja 27% Hugolle. 
Valtakunnallisesti Pelaaja ensin -jäsenkyselyyn osallistui tänä 
vuonna 92 kenttäyhteisöä.

Lähettiläspistemäärä nousussa
Jäsenkyselyn lähettiläspistemäärä eli NPS-indeksi muodos-
tuu jäsenten antamasta vastauksesta kysymykseen “Kuinka 
todennäköisesti suosittelisit golfyhteisöäsi ystävillesi tai kol-
legoillesi?”. Vastaus annetaan arvoasteikolla 0–10. 
•	 jäsenet, jotka vastasivat 9–10, ovat myönteisiä lähettiläi-

tä eli suosittelijoita. 
•	 jäsenet, jotka vastasivat 8–7, ovat ihan tyytyväisiä, mut-

ta passiivisia lähettiläitä.
•	 jäsenet, jotka vastasivat 0–6, ovat kielteisiä lähettiläitä 

eli arvostelijoita. 
NPS-indeksi lasketaan vähentämällä arvostelijoiden pro-

senttiosuus suosittelijoiden prosenttiosuudesta. Esimerkiksi, 
jos 70% vastaajista antaa arvosanan 9–10 ja 5% arvosanan 
6 tai alle, muodostuu NPS-indeksi erotuksesta 70 – 5 = 65. 
AGK:n jäsenkyselyn NPS-indeksit nousivat ilahduttavasti 
edelliseen v. 2017 tehtyyn kyselyyn verrattuna. Vastauksen-
sa Everstin olosuhteisiin antaneiden osalta NPS on peräti 68, 
joka on TOP 10 sijoitus Suomessa. Hugon vastaava sijoitus 
on TOP 20 joukossa NPS-indeksillä 62. Molempien kent-
tien indeksi on selvästi Suomalaisten kenttien NPS-keskiar-
von,48, yläpuolella. 

Taulukossa 1. on esitetty NPS-indeksit vastanneiden ikä-
ryhmän mukaan ja taulukossa 2. tasoitusryhmittäin. Suuret 
muutokset vuosien välillä johtuvat osittain eri ryhmien vähäi-
semmästä otannasta. Parhaan kuvan muutoksesta antaakin 
kohta: Jäsenet yhteensä. 

Valtakunnallisesti toteutettu Pelaaja ensin 
-jäsenkyselyn tulosten mukaan voi todeta, että 
seuratoimintaan ja sen tapahtumiin osallistuvat 
jäsenet ovat tyytyväisempiä golfyhteisöönsä 
verrattuna jäseniin, jotka eivät osallistu. On-
kin syytä pohtia laajemminkin keinoja, miten 
yhä useampi jäsen saadaan seuratoimintaan 
mukaan. Tapahtumat ovat toiminnan keskiössä 
- niiden kehittämiseen kaivataan uusia ideoita 
vanhoja perinteisiä unohtamatta.

Taulukko 1. NPS-LUVUT IKÄRYHMITTÄIN
Eversti 
 2019

Muutos  
vrt. 2017

Hugo  
2019

Muutos  
vrt. 2017

ka. Suomi 
2019

Jäsenet 19 - 30 v. 64 +6 - -
Jäsenet 31 - 50 v. 66 -9 92 +53
Jäsenet 51 - 65 v. 74 +11 55 +3
Jäsenet 66+ v. 62 +12 59 -7
Jäsenet yht. 68 +4 62 +5 48

Taulukko 2. NPS-LUVUT IKÄRYHMITTÄIN
Eversti  
2019

Muutos  
vrt. 2017

Hugo  
2019

Muutos  
vrt. 2017

HCP alle 10 76 +2 -
HCP 10–18,4 65 +8 47 -33
HCP 18,5–24,9 66 0 70 +9
HCP 25–36 77 +12 50 -3
HCP 37+ 61 - 80 +40
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Everstin ravintola Suomen paras!
Taulukossa 3. on esitelty eri palvelualueiden arvostelu kes-
kiarvoluvuin asteikolla 0–100. Everstin luvut ovat pääosin 
nousussa v. 2017 kyselyyn verrattaessa. Everstin ravintolan 
omilta jäseniltään saama pisteluku 94 on Suomen ylivoi-
mainen ykkönen! Merkillepantavaa on myös Pro Shopin ar-
vostuksen nousu sekä Everstin että Hugon sarakkeissa. 

Taulukko 3. PaLVeLUaLUeeT
Eversti  
2019

Muutos  
vrt. 2017

Hugo  
2019

Muutos  
vrt. 2017

ka. Suomi  
2019

Kenttä 85 + 3 75 - 1 80
Sosiaalinen ympäristö 86 + 1 84 - 2 81
Ravintola 94 - 1 81 0 78
Klubitalo 91 0 79 + 1 83
Harj.alueet 84 + 5 75 0 79
Proshop 81 + 6 79 + 7 80
Pro-opettaja 88 - 1 87 - 2 88
Johto ja tiedotus 84 + 1 82 + 1 80
Hinnat ja tuotteet 82 + 2 78 + 2 79

Eversti hyvässä kunnossa
Everstin kentän osalta jäsenkyselyn tulokset vastaavat 
kauden aikana saatua palautetta – kenttä on hyvässä kun-
nossa! Hugon vastaajat ovat puolestaan kenttää kohtaan 
kriittisempiä. 

Taulukko 4. KeNTÄT, eRITTeLY
Eversti  
2019

Muutos  
vrt. 2017

Hugo  
2019

Muutos vrt.  
2017

ka. Suomi  
2019

Kenttä, yleisarvosana 85 + 3 76 - 1 80
Tiiauspaikat ovat hyviä 86 + 3 54 - 4 76
Väylät/fairwayt ovat hyviä 89 + 2 79 - 5 81
Karheikot ovat tyydyttävät 82 0 76 - 3 79
Bunkkerit ovat hyvässä kunnossa 80 + 4 64 - 4 72
Viheriöt ovat tasaisia 90 + 5 79 - 1 81
Viheriöillä on sopiva nopeus 89 + 4 82 0 80
Kenttä on monipuolinen ja mielenkiin-
toinen

85 0 88 + 1 85

Kenttä on hieno ja hyvin hoidettu 90 + 1 81 - 2 83
Opasteet/ohjeet kentällä ovat hyviä 82 + 3 75 0 81
Pallojen etsintäaika 83 + 1 77 - 1 80
Kenttä rullaa hyvin 83 + 3 77 + 1 81
Hyvä tiedottaminen kentän  korjauk-
sista

85 + 5 76 - 3 79

Lähtöaikojen saatavuus 81 + 2 86 + 1 82
Kentänvalvonnan palvelu on hyvää 80 + 3 75 + 4 74
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AGK:n toimintaan osallistuvat 
jäsenet tyytyväisempiä
Uutena elementtinä kyselyn tuloksissa saadaan eroteltua 
seuratoimintaan sitoutuneiden ja sitoutumattomien arviot – 
vertailu taulukossa 5. Tuloksista voi todeta, että seuratoim-
intaan ja sen tapahtumiin osallistuvat jäsenet ovat selkeästi 
tyytyväisempi sosiaaliseen ympäristöön kuin jäsenet, jotka 
eivät toimintaan osallistu. Sitoutuneiden jäsenten osuus vas-
taajista oli noin kolmannes. 

Taulukko 5. sosiaalinen ympäristö
Sitoutunut jäsen Sitoutumaton jäsen ka. Suomi 2019

Sosiaalinen ympäristö 91 81 81
Mukava tunnelma yhteisössä 92 81 82
Tuntee itsensä tervetulleeksi tapahtumiin 92 82 84
Paikka jonne on mukava tulla 92 82 83
Hyviä sosiaalisia tapahtumia seurassa 88 79 78
Sopiva määrä kilpailuja vuodessa 89 78 78
Kilpailutarjonta täyttää tarpeeni 90 84 83
Hyvin tiedotettu seuran kilpailuista 92 85 82

Kuva: Kari Marin

Kuva: Pertti Hänninen
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Teksti: Kari Kuivasaari, kuvat: Pertti Hänninen

AGK juhli 60-vuotispäiväänsä
Suomen viidenneksi vanhimman golfklubin 
AGK:n 60-vuotispäivää vietettiin Everstillä 
lauantaina 10.8.2019.
Illanvietto alkoi Suomen Golfliiton onnitte-
lulla, jonka lausui Golfliiton hallituksen jäsen 
Rauno Pusa. Samassa yhteydessä Golfliitto 
luovutti AGK:n junioritoiminnalle 1000 euron 
stipendin.

Englund mestareiden 
mestariksi
Ilta jatkui seuraamalla AGK:n mestareiden 
Shoot-out kilpailua, johon osallistui 16 klubin 
entistä mestaria. Shoot-out-pudotuspelissä 
jokaisen pelatun reiän huonoimman tuloksen 
pelannut kilpailija putosi pois. Tasatilanteissa 
jatkaja ratkottiin bunkkerista lähimmäksi lip-
pua lyönnillä.
Kolmen reiän karsintakierroksella osallistujat 
jaettiin neljään lähtöryhmään, joista jokaisen 
ryhmän paras pääsi loppukilpailuun.  Finaaliin 
selvisivät Erja Helén-Salonen, Juha Englund, 
Matti Mäkivirta ja Jyrki Hakala, joista ensin 
mainittu putosi ensimmäisellä reiällä. Hakala 
koki saman kohtalon toisella reiällä. Finaalin 
viimeisellä reiällä (9.) Juha Englundille riitti par 
voittoon Mäkivirran par-putin jäädessä reiän 
reunalle.

Kauppiselle ja Koivuselle 
kunniajäsenyys
Anssin herkullisen ja runsaan tapas-illallisen 
jälkeen jaettiin AGK:n kunnianosoitukset 
ansiokkaille jäsenille. AGK:n kunniajäseniksi 
nimitettiin Kai Kauppinen, joka on toiminut 
Aulanko Golf oy:n hallituksen puheenjohtaja-
na sekä AGK hallituksen varapuheenjohtaja-
na vuosina 2006-2017 sekä Pertti Koivunen, 
joka toimi klubin hallituksen jäsenenä vuosina 
1986-2014, josta ajasta puolet klubin sihtee-
rinä.
AGK:n ansiomerkin tilaisuudessa saivat 
Tuula Kaarina Isosuo, Tapio Korpaeus, Erja 
Helén-Salonen, Oona Kuronen, Lassi Burman, 
Ida Paloheimo, Lauri Jarho, Jussi Aaltonen ja 
Vesa Jarho.
Illan juontajana toimi ex. aulankolainen Petri 
Keskitalo ja musiikista vastasi SF Duo.
60 vuotias AGK kiittää kaikkia lukuisista on-
nentoivotuksista ja siirtää kaiken tarmonsa 
seuraavalle vuosikymmenelle!

Shoot-Out kilpailun naiset vas. Minna Vuorenpää, Maija Korpi, 
Erja Helén-Salonen ja Heini Koivuniemi.

Shoot-Out kilpailun miehet yhteiskuvassa vas. Pekka Kuivasaari, 
Matti Mäkivirta, Juha Perälä, Juha Selin, Timo Nurmi, Kimmo Vin-
nari, Jouni Vilmunen, Jyrki Hakala, Juha Englund, Kalevi Murto, 
Juuso Lindfors ja Vesa Rontu.

AGK:n uudet kunniajäsenet  Pertti Koivunen ja Kai Kauppinen.
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Teksti: Maire Rissanen, kuvat: Heikki Mäittälä

Tapahtumia ja jännityksiä sisältävä kesä 
on taas selän taakse jäänyt. Monimuo-
toinen senioritoiminta veti mukaan 
uusia pelaajia, uusia tuttavuuksia. Uu-
distumista tarvitaan jatkossakin.Hugon 
kymppitiistait toimivat ”sisäänheittäji-
nä” sekä hinnan että ilmapiirin vuoksi. 
Oli helppo tulla ja liittyä joukkoon. Tätä 
käytäntöä on hyvä jatkaa.

Perjantaiaamujen ”lintujen”, Early 
Birdien, lento jatkui hyvällä osallistuja-
määrällä. Kauden aikana pelaajia ker-
tyi 435. Tämäkin yhteinen peli toimii 
matalan kynnyksen tavalla päästä mu-
kaan ja oppia tuntemaan pelikavereita. 
Tämä oli jo 20. kausi kun tätä terveys-
pääomaa kerättiin. Yhdessä tehden jat-
kamme ensi kesänäkin.

Myös naisten keskiviikon pelihetkes-
tä on tullut vakiotapahtuma. Hugo on 
sopiva kenttä tulla joukkoon mukaan, 
aloittaa ja oppia jo kokeneempien seu-
rassa. Ja juttua piisaa pelin aikana ja 
sen jälkeen, keskiviikosta toiseen. Pe-

Senioreilla hyvä kausi 2019

Teksti: Maire Rissanen, kuvat: Kari Marin

rinteiset seuraottelut jatkuivat Kanava 
Golfin, Nokia River Golfin ja Salo Golfin 
kanssa. Lisäksi Tapiola Golfin joukkue 
kävi tutustumassa Everstin kenttään 
reikäpelin merkeissä.

Matkailuakin harrastettiin. Ahvenan-
maalle suunnattiin toukokuun pelimat-
kalla bussin ja laivan kyydissä. Matkas-
ta jäi varsin positiiviset kokemukset.
Perinteinen elokuun ”vaellus” suun-
tautui Kotkan seudulle kolmen kentän 
retkenä.

Monet golfkisat jatkuivat monipuolisi-
na kesän aikana. kilpailutuloksia löytyy 
AGK:n nettisivuilta ja seniorisivulla ole-
vasta senioreiden toimintakertomuk-
sesta.

Senioreiden kuntosalivuoro Ele-
nia-areenalla oli suosittu perjantaisin. 
Syksyllä saatiin lisäksi toinen vuoro kes-
kiviikolle. Vetäjinä toimivat Marja Vuo-
renpää ja Pentti Suhonen. Ensi vuodelle 
on vastaavat vuorot jo varattuina. Näis-
täkin tietoa seniorisivulla.

Senioreiden pelikauden päättäjäiset 
pidettiin Everstillä 4.10.2019. Hugolla 
pelattiin aamun peli lumessa, rännässä 
ja tuulessakin. Valkoinen pallo oli tosi 
valkoinen, löytymätönkin välillä. Hatun 
nosto 25 urhealle maaliin saapuneelle 
pelaajalle. Tämä on sitä yhteishenkeä.

Päättäjäiset olivat myös senioreiden 
syyskokous. Toimintakertomusta ja ta-
loutta tutkailtiin. Toimikuntaan valit-
tiin puheenjohtajaksi Maire Rissanen 
ja jäseniksi Markku Hiedanpää, Veikko 
Itkonen, Kari Marin, Terttu Selovaara, 
Pentti Suhonen, Matti Torkkeli ja Mar-
ja Vuorenpää. Olkaa rohkeita, ottakaa 
suoraan yhteyttä toimikunnan jäseniin, 
puntaroikaa asioita. Tekemällä menem-
me eteenpäin.

Lopuksi jaettiin vielä palkintoja kau-
den kilpailuista. Ilta päättyi Anssin her-
kulliseen tarjoiluun kera haitarimusii-
kin.
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AGK:n seniorit tekevät 10.–14.5.2020 matkan Ruotsiin Up-
salaan. Matkaan lähdetään jo sunnuntai-iltana ja takaisin 
Aulangolla ollaan torstaina aamupäivällä.

Matkan aikana pelaamme kolmella kentällä, Uppsala 
Golfklubb, Söderby Golf ja Vassunda Golfklubb.
•	 https://upsalagk.se
•	 http://www.golfuppsala.se/web/golf-uppsala/
•	 https://vassundagolf.se
Kentät vaikuttavat nettisivujen perusteella oikein mielenkiin-
toisilta, joten hyvä pelimatka on tulossa.

Seuraa seniorien nettisivuja ja ilmoittaudu mukaan hienolle 
reissulle Hämeenlinnan ystävyyskaupunkiin!

Seniorien golfmatka 
Uppsalaan toukokuussa

Kurkistus tulevaan kauteen
Senioreiden kevätkokous pidetään tammikuussa. Aika ja 
paikka ilmoitetaan AGK:n www-sivujen seniorisivulla. 

Äitienpäivän jälkeinen pelimatka suuntaa Uppsalaan. Läh-
tö illalla 10.5.2020 ja paluu aamulla 14.5. Kenttinä ovat Up-
psala Golf, Söderby Golf ja Vassunda Golf. Kolmen kentän 
elokuinen retki kulkee Laukaan suuntaan.24.-26.8.2020. 
Pelataan Himos Golf, Peurunka Golf ja Muurame Golf.

Seniorimatkalaiset Kanava Golfilla.

Näistä matkoista tulee aikanaan tiedot AGK:n nettisivuille, 
seuratkaa niitä. Myös eri tapahtumistamme saatte vihiä net-
tisivulta ”seniorit- valokuvia ja tapahtumia” kohdasta. Tu-
tustukaa.

Kiitos kuluneesta kaudesta. Yhteisillä eväillä ensi kauteen, 
otetaan uudet pelaajat hoiviimme.
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Teksti: Saara Elväs, kuva: Tapio Sillanpää
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Kaudelle 2019 mahtui naisten tapahtumakalenteriin sekä 
uutta että vanhaa. Vuonna 2018 käynnistynyt Letkeät leidit 
turnaus jatkui neljän osakilpailun mittaisena. Letkeiden leidi-
en ensimmäinen osakilpailu pelattiin toukokuussa Hugolla, 
kesäkuun osakilpailu pelattiin Everstillä Aulangon Helmen 
yhteydessä ja heinäkuun osakilpailu Hugolla Lady Marato-
nin yhteydessä. Elokuussa ei ollut omaa osakilpailua, mutta 
mestaruuskisan osallistujille jaettiin extrapisteitä (2 pistettä 
jokaiselle). Turnauksen viimeinen osakilpailu pelattiin syys-
kuussa Everstillä. Koko turnauksen voittajaksi nousi Pirkko 
Uotila, joka voitti myös kesäkuun osakilpailun. Muita osa-
kilpailuvuottajia olivat: Kirsi-Marja Kauppinen (toukokuu), 
Rakel Marin (heinäkuu) ja Ann-Mari Nordenswan (syyskuu). 
Onnittelut vielä voittajille ja kiitos kaikille osallistujille sekä 
turnauksen sponsorille HiusStudio Muodolle.

Ystävyystotteluita pelattiin kauden aikana neljä. Touko-
kuussa Everstillä Aulanko voitti Tawastin ja saimme pokaa-
lin kesäksi palkintokaappiin, kesäkuussa pelasimme kolmen 
seuran Laatu Lady Golf ystävyysottelun Hyvinkäällä, jossa 
Hyvinkää kotikenttäedun turvin vei voiton. Elokuussa pe-
lattiin taas Tawastin naisia vastaan tällä kertaa Tawastilla ja 
palkintopokaali jäi talveksi Tawastille. Kauden viimeinen ys-
tävyysottelu pelattiin Messilän naisia vastaan Lahdessa, jossa 
Messilä vei voiton selkein luvuin. 

Naisten sunnuntaina pelattiin tänä vuonna Hugolla kolmen 
hengen scrable ja nautittiin Amandan herkullisesta brunssis-
ta. Heinäkuussa ohjelmassa oli jo perinteinen naisten pari-
kilpailu Hämeenlinnan Lady Ope, kaksipäiväinen kisa järjes-
tetään yhteistyössä Tawast Golfin kanssa ja kisassa pelataan 
molemmat kentät. Tänä vuonna pelimuotona oli molempina 
päivinä scramble. 

Vuonna 2019 käynnistettiin uutena tapahtumamuotona 
naisten keskiviikkoharjoitukset. Ohjelmassa oli noin joka toi-

Aulangon naisten golfkesä

nen viikko pron vetämä tunti vaihtelevalla teemalla ja joka 
toinen viikko naistoimikunnan järjestämää ohjelmaa. 
Kauden päättävässä syyskokouksessa valittiin naistoimikun-
taan uudet jäsenet erovuoroisten tilalle. Uusiksi jäseniksi 
valittiin Susanna Heimsch ja Katja Kuusinen, tervetuloa mu-
kaan Susanna ja Katja!

Viestintä naisten tapahtumista
Naisjäsenille lähetetään Aulanko Golf uutiskirjeiden yhtey-
dessä vuosittain 5-7 ladykirjettä, joissa kerrotaan ajankoh-
taisista asioista ja tulevista tapahtumista. Viesti lähetetään 
sähköpostilla kaikille naisjäsenille, joiden yhteystiedot löyty-
vät seuran rekisteristä. Kannattaa siis tarkastaa, että yhteys-
tiedot ovat ajan tasalla. Tietoa ja kuvia tapahtumista löytyy 
myös Aulangon Facebook sivuilta. Kaudella 2019 perustet-
tiin Aulangon naisten oma WhatsApp ryhmä, ryhmään voit 
liittyä esim. naisten kevätkokouksessa tai kauden aikana 
caddiemastereilta löytyvällä koodilla. 

Talviharjoittelu ja kauden 2020 suunnittelu
Aiempien vuosien tapaan on talvikaudella naisille tarjolla 
pron koulutusta kahden eri kurssin muodossa: Lady Prime 
ja Letkeät Leidit. Lisätietoja seuran sivuilta, ilmoittautuminen 
NexGolfissa. 

Kauden 2020 suunnittelu käynnistyy naistoimikunnalla 
alkuvuodesta, ideoita suunnitteluun kerättiin mm. syysko-
kouksessa. Ehdotuksia ja ideoita ensi vuoden suunnitteluun 
kerätään vielä alkuvuodesta naisjäsenille lähetettävällä kyse-
lyllä. Voit laittaa palautetta ja ideoita myös suoraan naistoi-
mikunnan jäsenille tai naisten WhatsApp-ryhmään.

Kauden 2020 naisten tapahtumakalenteri esitellään perin-
teisesti kevätkokouksessa maalis-huhtikuussa. 
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Miesten vihreä takki Jani Leipijärvelle
AGK:n miestoimikunnan järjestämään Man Power tourille 
osallistui kaudella 2019 kuutisenkymmentä aulankolaista. 
Kuusi osakilpailua käsittävän MPT-kiertueen voittajaksi ja 
vihreän takin isännäksi selvisi äärimmäisen tiukan kilpailun 
jälkeen Jani Leipijärvi. 
Kiertueeseen kuuluva vierasreissu tehtiin elokuussa Taliin. 

MPT-tourin lisäksi toimikunta järjesti kauden kuluessa muu-
taman viikkokisan – lähinnä scramblen merkeissä.

—m
pt

—

Tervetuloa mukaan 
miesten toimintaan
Miestoimikunta järjestää klubin miehille MPT-kiertueen 
ja viikkokilpailujen lisäksi valmennusta ja pelimatkoja. 

Lisätietoja: 
Jussi Aaltonen, p. 040 744 8781
jp.aaltonen76@gmail.com

Miestoimikunnan vetäjä Jussi Aaltonen onnittelemas-
sa Jani Leipijärveä MPT-tourin voitosta. Kuva: Juuso Lindfors

Kapteenin 
kausikatsaus 
Kapteeni järjesti yhteistyössä toimikuntien kanssa kolme 
uusien jäsenten iltaa. Illan yhteydessä toimikuntien edustajat 
esittelivät omia toimintojaan ja kapteeni tutustutti osallistu-
jat tavanomaisimpiin sääntotilanteisiin kapteenin kierroksel-
la. Uusien jäsenten iltaan osallistui yhteensä noin 40 jäsentä. 

Seuraottelut pelattiin perinteiseen tapaan Lahden Golfia 
ja Tawast Golfia vastaan. Lahtelaisille hävittiin Takkulassa, 
mutta Tawast Golf voitettiin Everstillä pelatussa ottelussa.  

Huomioita pelaamisesta 
Meillä oli jälleen ilo pelata kahdella hyväkuntoisella kentällä, 
joista me kaikki voimme olla ylpeitä. 

Kauden aikana kentillä pelaaminen sujui suhteellisen hyvin. 
Parannettavina seikkoina haluan korostaa jälkien korjaamis-
ta, lähtöryhmien pelinopeutta sekä turvallista pelitapaa 
kanssapelaajat ja kentän alueella liikkuvat muut ulkoilijat 
huomioon ottaen. 

Jari Aarnio, AGK:n kapteeni

Kari Kuivasaaresta 
Vuoden golfjohtaja
Suomen Golfjohtajat ry. (FGMA) valitsi Aulanko Golfin to-
imitusjohtajan Kari Kuivasaaren Vuoden golfjohtajaksi. 
Kuivasaari palkittiin marraskuun lopulla Kirkkonummella 
järjestetyillä golfin toimialapäivillä.

Vuodesta 2003 Aulanko Golfin palveluksessa ollut Kuiva-
saari kokee, että Vuoden golfjohtaja -palkinto on hänen 
kohdallaan nimenomaan kunnianosoitus pitkästä urasta 
golfin parissa. Ennen Aulangolle tuloaan Kuivasaari toimi 
Tawast Golfin toimitusjohtajana.
”Koen, että tämä on tällainen elämäntyöpalkinto 23 vuo-

den urasta golfalalla. Ja haluan korostaa myös sitä, että 
tämä on koko Aulanko Golfin yhteinen palkinto”, Kuiva-
saari sanoo kiitollisena.
Aulanko Golf onnittelee Kari Kuivasaarta valinnasta Vuo-

den golfjohtajaksi.
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Ulkoharjoittelukausi on jo takana ja valmistautuminen uu-
teen golfkesään alkaa. Harjoittelu aloitetaan 3.12 alkavalla 
viikolla  
Harjoittelemme talven aikana viidessä ryhmässä: Edustusju-
niorit harjoittelevat kolme kertaa viikossa Tapio Sillanpään 
johdolla, Tsempparit kerran viikossa Juha Hakulisen johdolla, 
Tyttöryhmä yksi-kaksi kertaa viikossa Juha Hakulisen johdol-
la, Harrastajaryhmä kerran viikossa Juha Santalan johdolla 
ja Hugoliinit kerran viikossa Juha Hakulisen tai Juha Santa-
lan johdolla. Ryhmiin kuuluu sekä Aulangon Golfklubin että 
Tawast Golfin pelaajia. Hakulisen kanssa valmennusvastuus-

AGK tarjoaa ympärivuotista junioritoimintaa

Teksti : Juha Santala

sa vuorottelee Tawast Golfin Olli Tapola. 
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.
Vuoden 2018 golfkoululaiset harjoittelevat pääsääntöisesti 
Harrastajat-ryhmän kanssa. Myös muista kesän ryhmistä voi 
tulla torstain ryhmään, mikäli se sopii aikatauluihin parem-
min.
Talviharjoitteluryhmien harjoitusvuorot ovat Säästöpankki 
Areenan vuoroluettelon mukaan seuraavat:

Aulangon Golfklubin juniorin pelaajapolku
Kilpalinja Harrastajalinja

VALINTAPERIAATTEELLA EDUSTUSJUNIORIT HARRASTAJAT YLI 15 V

TSEMPPARI JA TYTTÖRYHMIIN VOI LIITTYÄ 
MYÖS SUORAAN, MIKÄLI PELAAJAN KATSO-
TAAN OMAAVAN RIITTÄVÄN TASON

TSEMPPARIT/TYTÖT

HARRASTAJAT 11–15 V

HARRASTAJAT 7–11 V

OP GOLFKOULU

6–15 VUOTIAILLE SUUNNATTU ALOITUSRYHMÄ

Juniori voi vaihtaa vapaasti kilpa- ja harrastajalinjan välillä oman tilan-
teensa mukaan. Ryhmiin voi myös liittyä käyttämättä OP Golfkoulua.

OP Golfkoulu
Tervetuloa mukaan! Golfin voi aloittaa 
keväällä tutustumalla kaikille avoimiin 
aloitustapahtumiin tai osallistum-
alla OP Golfkouluun. Toki juniori voi 
suorittaa Green Cardin myös muulla 
tavalla ja liittyä toimintaan mukaan 
kortin suoritettuaan.
Junioritoimikunnan toimintaan pääsee 
myös mukaan. Lisätietoja saa ju-
nioripäälliköltä tai muulta toimikunn-
alta. 
Juha Santala 040 7365136 tai juha.
santala@icloud.com  
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Vuokrapelioikeus on nyt AGK Kausikortti
AGK:n jäsenenä pelaat edullisemmin!

AGK:n jäsenten vuokrapelioikeus on nyt AGK Kausikortti. 
Samalla alensimme Kausikortin hintoja koskemaan kaik-
kia jäseniä. Kausikortilla pelaavan jäsenen kokonaishinta 
kaudella 2020 on 860 euroa sisältäen Kausikortin 770 € + 
v.2020 jäsenmaksun 90 €.

Nuorten pooli-pelioikeuden uusi nimi on puolestaan AGK
21-30 v. Kausikortti. Nuorten Kausikortin voivat hankkia 
kaikki v.1990–99 syntyneet jäsenet. Kokonaishinta v.2020 
nuorille on 580 euroa koostuen Kausikortista 490 € + 
jäsenmaksusta 90 €. 
Kausikorteilla pelaavilla on rajaton pelioikeus Aulangon 

molemmille kentille. AGK Kausikortilla pelaavat voivat 
lisäksi halutessaan hankkia lisäpelioikeuden Tawast Golfiin, 
hinta 195 €. 

Hugon 10-kortti vaihtoehdot
Hugon 10-korttien jäsenhinta laskee, mitä useamman 
10-kortin kerrallaan tilaa. Voit tilata kerrallaan yhden, kaksi 

tai kolme 10-korttia. Tilatusta määrästä riippumatta kier-
rokset ladataan vain yhdelle kortille. Esimerkiksi jos tilaat 3 
kpl 10-korttia, lataamme kortillesi 30 pelikierrosta. 
10-kortin kierroksia voit käyttää myös perheenjäsentesi 
sekä ystäviesi kierroksiin. 

Kausikorttien ja 10-korttien jäsenhinnat ovat voimas-
sa 15.4.2020 mennessä tehtyihin tilauksiin. 

Tee tilauksesi kotisisivilla www.aulankogolf.fi  Jäsenet-
puolella kohdassa Jäseninfo –> Pelioikeusilmoitus.
Voit tehdä tilauksesi myös sähköpostilla osoitteessa 
toimisto@aulankogolf.fi 
Pelioikeus laskutetaan keväällä ennen pelikauden alkua ja 

voit maksaa sen halutessasi myös neljässä erässä. Maksu-
erien suuruus ilmoitetaan pelioikeuslaskussa. Pelioikeuden 
maksamiseen voit käyttää myös yleisimpiä liikuntaseteleitä.

AGK:N JÄSENENÄ PELAAT EDULLISEMMIN! 
Aulanko Golfin pelioikeusvaihtoehdot jäsenille, joilla ei ole osaketta. Valitsemasi pelioikeuden voit maksaa myös   

korottomasti 4 erässä. Jäsenhinnat ovat voimassa 15.4.2020 mennessä tehtyihin tilauksiin.

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. 1990-1999

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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Yhteistyöstä lisää virtaa
Aulangon golfopetustoiminta astui askeleen eteenpäin viime 
keväänä, kun Juha Hakulinen aloitti virallisena golfopettaja-
na rinnallani Aulangon Golfakatemiassa. Juha toi tullessaan 
mukanaan lisää virtaa toimintaamme ja tämä näkyi rangella 
varsinkin yksityisopetuksen lisääntymisenä. Aulanko Golfin 
ja Akatemian yhteinen voimainponnistus peruskurssitoimin-
nan piristämiseksi kantoi niin ikään hedelmää, green card 
suorittaneiden määrä tuplaantui ja onnistuimme innosta-
maan mukaan golfiin entistä nuorempia aloittelijoita. 

Meillä golfopettajilla on jo pitkään ollut haaveena siirtää 
fokus golfopettamisessa rangeympäristöstä itse golfpelin 
opettamiseen golfkentälle.  Golfmatkoja vuosikausia vetä-
neinä ja matkoilla asiakkaitten kanssa kenttiä kierrellessä 
olemme panneet merkille sen mistä kenkä oikeasti puristaa. 
Pelaamisen taidot ovat ihan jotakin muuta kun swingitai-
dot. Pelitaitoja ei opita rangella eikä edes kentällä jos samoja 
maneereita ja myyttejä viljellään pelatessa. Nämä kokemuk-
set mielessä päätimme kuluneena kesänä tarjota jäsenis-
töllemme peliopetuspalveluita, mutta tarjonta ja kysyntä ei 
ainakaan vielä kohdannut. Mielestämme hyvin suunnitellut 

peliopetustapahtumat ja kurssit eivät vetäneet riittävästi. 
Kokemusta rikkaampina tulemme viilaamaan peliopetuspal-
velut uuteen uskoon ensi kaudeksi.

Talvi tuli ja golfharrastus jää toisilla tauolle, toiset siirtyvät 
sisätiloihin treenaamaan ja varsin monet keventävät talven 
taakkaa lentämällä etelän nurmille pelaamaan. Pullerihal-
lin harjoitustilamme tarjoaa oivallisen ympäristön jatkaa 
golfharrastusta treenien merkeissä. Ohjattuja kursseja ja 
yksityisopetusta löytyy klubimme kotisivuilta. Klubimme eri 
toimikunnille räätälöidyillä kursseille on vielä tilaa ja Juha ja 
minä tarjoamme myös yksilöityjä opetuspaketteja ja tunti-
opetusta halukkaille.

Golfmatoille halajaville löytyy hyviä kohteita ja peliseuraa 
Golfpassi Oy:n matkakohteista joissa Juha ja minä toimimme 
matkan vetäjinä ja opettajinasi. Suosittelemme Aulangon jä-
senistölle suunnattua pelimatkaa Mallorcalle  29.3 – 5.4.2020 
juuri ennen golfkauden 2020 alkua. Lisätietoja osoitteesta  
https://www.aulankogolf.fi/jasen/golfmatkat.html 
Toivotamme kaikille aulankolaisille virikkeellistä ja aktiivista 

talviaikaa ja kiitämme mukavasta kaudesta 2019!

Pelimatka huippukohteeseen -  Gran Canarian Salobre Hotel Resort & Serenity

Virallinen matkanjärjestäjä Golfpassi Oy 763 / 09 / Mj www.golfpassi.fi / aulankogolf.fi/ Golfmatkat

25.2.–3.3.2020

Majoitus  7 vrk Salobre Hotel Resort & Serenity ,  kahden hengen deluxe-huoneessa puolihoidolla 
6 x green feetä Salobre Golfin kahdella eri kentällä (3 x South & 3 x New Course
Pro Tapio Sillanpään matkapalvelut ja opetustuokiot palloineen harjoituskentällä

Teksti ja kuva: Tapio Sillanpää
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AGK:n klubimatkalta hyvä startti kauteen
Keväinen Mallorca kutsuu aulankolaiset pelaamaan ja nauttimaan

Keväiset ja syksyiset klubimatkat ovat olleet golfseurojen 
kalentereissa jo vuosikausia, ja nyt Aulangollakin tarjotaan 
jäsenistölle mahdollisuutta lähteä oman porukan kesken 
käynnistämään kausi 2020 Son Antemin golfresortiin Mal-
lorcalle. Matkan ajankohta on 29.3.–5.4.2020.
Matkan hinta on 1475 euroa, ja se sisältää suorat lennot 
Helsingistä Mallorcalle, buffet-aamiaisen ja 4 päivällistä, 5 
greenfeetä, opetuksen sekä kuljetukset kohteessa. 
Son Antem kuuluu laadukkaaseen Be Live Collection -hotel-
liketjuun. Resort sijaitsee Välimeren kauniissa maisemissa ja 
koostuu kahdesta 18-reikäisestä golfkentästä, viiden tähden 
hotellista ja kylpyläpalveluista. Yhdet Euroopan monipuoli-
simmat harjoitusalueet mahdollistavat pelaamisen ohella te-
hokkaan harjoittelun.
Klubimatkan vetäjinä toimivat Aulangon PGA prot Tapio 
Sillanpää ja Juha Hakulinen, ja he vetävät jokaisena viitenä 
pelipäivänä opetustuokion ennen golfkierrosta. Opetus ja 
rangepallot ennen kierrosta kuuluvat matkan hintaan.
Sillanpää ja Hakulinen ovat kokeneita matkanjohtajia, ja 
he ovat molemmat työskennelleet vuosia tälläkin matkalla 
vastuullisena matkanjärjestäjänä toimivan Golfpassin mat-
kanjohtajina. He toivottavat aulankolaiset joukolla mukaan 
klubimatkalle Mallorcalle.
”Golfkaudelle saa lentävän lähdön, kun sen aloittaa Mal-
lorcan auringon alla. Matkan aikana pelataan ja harjoitel-
laan yhdessä, ja muutenkin viikon teemana on yhteisöllisyys. 
Pelien jälkeen on mukavaa nauttia porukalla päivällistä”, 
matkanjohtajat lupaavat.
Naapurikentällä Tawast Golfissa klubimatkoja on tehty jo 
viiden vuoden ajan, ja siellä reissut ovat olleet todella suosit-

tuja ja tykättyjä. Matkoilla opettajana toimiva PGA pro Olli 
Tapola sanoo, että tawastilaiset ovat ottaneet matkat omak-
seen.
”Meillä on ollut aina todella hauskaa reissuissa. Ne ketkä oli-
vat ensimmäisellä reissulla mukana, ovat olleet sen jälkeen 
melkeinpä kaikilla matkoilla mukana. He oikein odottavat, 
että koska mennään taas uudestaan. Meilläkin se yhteisöl-
lisyys on isossa roolissa, kun päivisin pelataan ja kisaillaan 
yhdessä, ja illat päättyvät yhteisiin ruokailuihin. Myös mat-
kojen helppous houkuttaa”, Tapola kertoo Tawast Golfin 
reissuista.
Kohteena Son Antem tarjoaa maaseudun rauhaa ja seeste-
isen ympäristön rentouttavalle golflomalle. Pääkaupunki Pal-
maan on lyhyt ajomatka, samoin alueen kauniille rannoille. 
Huoneiden mukavuuteen on panostettu; tyylikäs sisustus ja 
ilmastointi sekä tilavat huoneet takaavat rentouttavan lo-
man. Laaja allasalue houkuttelee pulahtamaan uimaan sekä 
kylpyläosastolla on mukava rentoutua pelin jälkeen. Hotellin 
iltaravintolat tarjoavat ohjelmaa säännöllisesti.
Välimeren keittiö kaikkine herkkuineen löytyy täältä. Maist-
ele suussa sulavia herkkuja, tuoreita vihanneksia, valko-
sipulia, oliiviöljyä, hyviä makkaroita, kalaa, lihaa ja äyriäisiä 
– nauti.
Mallorcalla kenkäteollisuus ja maatalous ovat yhä voimis-
saan, joten hyviä kenkiä ja kenkäkauppoja on runsaasti tar-
jolla.
Kokoa omasta peliporukastasi hyvä ryhmä ja lähde nautti-
maan keväisestä Mallorcasta Aulangon klubimatkalle!
Tarkemmat tiedot matkasta löydät Aulangon nettisivuilta.

—k
lu

bi
ma

tk
a—

Pelimatka huippukohteeseen -  Gran Canarian Salobre Hotel Resort & Serenity

Virallinen matkanjärjestäjä Golfpassi Oy 763 / 09 / Mj www.golfpassi.fi / aulankogolf.fi/ Golfmatkat

25.2.–3.3.2020

Majoitus  7 vrk Salobre Hotel Resort & Serenity ,  kahden hengen deluxe-huoneessa puolihoidolla 
6 x green feetä Salobre Golfin kahdella eri kentällä (3 x South & 3 x New Course
Pro Tapio Sillanpään matkapalvelut ja opetustuokiot palloineen harjoituskentällä
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Talviharjoittelua tehostetussa valossa
Säästöpankki Areena on saanut kesäremontin yhteydessä 
tehokkaamman valaistuksen ja ilmastoinnin. 
Hallin golftila on AGK:n ja TawG:n jäsenten käytettävissä 
marraskuun alusta huhtikuun loppuun saakka. Koko talvi-
kauden kattava käyttömaksu on vain 75 euroa. Maksu las-
kutetaan hallin käyttäjiltä kevättalvella.
Pääsy harjoitustilaan onnistuu henkilökohtaisella avainpo-
letilla.  Jäsenet, joilla on avain jo edelliseltä kaudelta, voivat 
aktivoida korttinsa talvikaudeksi ottamalla yhteyttä suoraan 

HML:n Liikuntahalli Oy:n toimistoon (ma–pe klo 9.00–15.00) 
puh. 03 621 2558 tai toimisto@liikuntahallit.fi  . 
Uudet käyttäjät voivat noutaa avaimensa Liikuntahallin toi-
mistosta, os. Kiekkoritarinkuja 3 a http://hmlliikuntahallit.fi/   
Liikuntahallin toimisto pyytää aktivoimaan avainpoletin en-
nen joulua tai tammikuussa loppiaisen jälkeen.
Myös aikuisten ryhmävalmennukseen osallistuvilta jäseniltä 
peritään talviharjoitteluhallin käyttömaksu, vaikka avainta ei 
ole aktivoitu/hankittu.

Säästöpankki Areenan viikkovaraus - 2019-2020
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 23.1.-20 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 20.1.-20 Alkaa 7.1.-20 Alkaa 8.1.-20 Tawg Seniorit Seniorit valm. 10:30-11:00
11:00-11:30 Tawg Seniorit AGK seniorit AGK seniorit Alkaa 23.1.-20 alk. 13.12.-19 AGK/TawG 11:00-11:30
11:30-12:00 Tawg Seniorit Edustusjuniorit 11:30-12:00
12:00-12:30 Tawg Seniorit Tawg Seniorit Tawg Seniorit Peliharjoitus 12:00-12:30
12:30-13:00 Alkaa 20.1.-20 Alkaa 21.1.-20 Alkaa 22.1.-20 AGK seniorit 12:30-13:00
13:00-13:30 Tawg Seniorit Tawg Seniorit Tawg Seniorit Alkaa 9.1.-20 13:00-13:30
13:30-14:00 AGK seniorit 13:30-14:00
14:00-14:30 14:00-14:30
14:30-15:00 14:30-15:00
15:00-15:30 15:00-15:30
15:30-16:00 15:30-16:00
16:00-16:30 16:00-16:30
16:30-17:00 16:30-17:00
17:00-17:30 17:00-17:30
17:30-18:00 AGK/TawG AGK/Tawg AGK/TawG AGK/TawG AGK/TawG 17:30-18:00
18:00-18:30 Edustusjuniorit Harrastajat Tytöt Tsempparit Edustusjuniorit 18:00-18:30
18:30-19:00 AGK/Tawg AGK/TawG AGK/TawG 29.11.2019 18:30-19:00
19:00-19:30 AGK TawG AGK/TawG 19:00-19:30
19:30-20:00 Naisryhmät Naisryhmät Miesryhmät 19:30-20:00
20:00-20:30 Alk. 7.1.2019 9.1.2019 alk. 7.12.-18 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 korkeintaan 10  hlö joilla etuoikeus valita harjoitustila. 
Muut harjoitusvuorot täysin vapaita! Huom! Pro-tilan kolme lyöntimattoa  ensisijaisesti seurojen golfopettajien käytössä!

Kuva: Tapio Sillanpää
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AGK 60 V viikkokilpailun  
tulokset
Juhlavuoden viikkokilpailua pelattiin vuoroviikoin Hugolla 
ja Everstillä. Lopputuloksiin huomioitiin kunkin osallistu-
jan kuusi parasta 18 reiän pistebogeytulosta.

1.  Martti Harmonen 232 pistettä
2.  Jyrki Backlund   219 p.
3.  Jarkko Kyllönen  211 p.
4.  Tuula Lehto   204 p.
4.  Saara Elväs   204 p. 
6.  Anitta Kärkkäinen 202 p. 
6. Rainer Rintakoski 202 p.

Hole-In-One 2019
Holareita tehtiin menneellä kaudella yhteensä 12 kap-
paletta. Näistä vain kolme oli vieraspelaajien tekemiä. 
Kokenut Matti ’Mäkky’ Mäkivirta napautti ässän kah-
desti. Lyöntien väliin jäi aikaa tasan kuukausi.

HUGO
29.6. Pentti Hinttala VGC  väylä 8
30.7. Ilkka Hakoma AGK  väylä 6
5.9.  Eija Hagman AGK  väylä 8

EVERSTI
30.5.  Matti Mäkivirta AGK  väylä 16
29.6.  Tommi Ouramo AGK  väylä 14
30.6.  Matti Mäkivirta AGK  väylä 14
2.7.  Antti Marttinen MeG  väylä 14
12.7.  Ilkka Kankare AGK  väylä 6
29.7.  Pekka Neejärvi AGK  väylä 6
14.8.  Jari Vilmunen AGK  väylä 16
17.8.  Tuomas Nieminen AGK  väylä 16
28.8.  Rami Laaksonen TawG  väylä 12

Kuva: Tapio Sillanpää

Kuva: Tapio Sillanpää

Vuosikokoukset 2020
18.2. aGK:n varsinainen kokous
5.3. aulanko Golf Oy yhtiökokous
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YHTEISTYÖSSÄ AULANKO GOLFIN KANSSA

Pääyhteistyökumppanit

Väyläopaskumppanit
OSAA

TOIMIVAN
TOIMISTON.

tietopalvelu.com

Tulosta ja esitä älykkäästi,
turvallisesti ja kustannustehokkaasti.

Eikä siinä vielä läheskään kaikki.

Klubiravintola

EVERSTI

Tuo sinäkin yrityksesi mukaan yhteistyöhön kanssamme.
Tarjoamme yrityksille näkyvyyttä, pelipaketteja, yrityskilpailuja, golfdemoja ja ravintolapalveluita.
Yhteystiedot: Tj Kari Kuivasaari, kari.kuivasaari@aulankogolf.fi, p. 040 5037 374
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Mestarit ja palkitut 2019 
Miehet  a
1. Lassi Burman   76+74=150
1. jatkoreikä
2. Tuukka Hieto   75+75=150
3. Juuso Lindfors  75+77=152
Miehet B
1. Niklas Heinonen  81+76=157
2. Jarkko Kyllönen  84+78=162
3. Janne Korpela  88+78=166
Naiset
1. Minna Vuorenpää  78+76=154
2. Kirsi Tamminen  82+91=173
3. Krista Salonen  87+87=174
Pojat
1. Konsta Mattsson  82+82=164 
2. Aapo Mattsson  96+85=182
3. Paavo Santala  92+90=182
Tytöt
1. Ella Miserini           109+113=222
2. Aino Riihimäki         140+116=256
Miehet 50
1. Kimmo Vinnari  77+79=156
2. Harri Toivonen  80+79=159
3. Ilkka Kankare   81+79=160
Miehet 60
1. Matti Mäkivirta  79+74=153
2. Pekka Ristilä   82+80=162
3. Jarmo Landen  81+84=165
Miehet 70
1. Hannu Mononen  86+84=170
2. Esko Korpela   88+84=172
3. Simo Mikkola   88+86=174
Miehet 75
1. Juhani Nieminen  88+77=165
2. Tapani Laine   87+82=169
3. Sune Kihl   86+90=176
Miehet 80
1. Reijo Saarinen  86+90=176
2. Oiva Ahola   93+89=182
3. Kari Tallberg             111+90=201
Naiset 50
1. Elina Torkko-Hieto  84+80=164
2. Ann-Mari Nordenswan89+93=182
3. Kirsi-Marja Kauppinen 87+98=185
Naiset 60
1. Inkeri Helen   82+89=171
2. Erja Helen-Salonen  84+88=172
3. Pirkko Saari   93+88=181

Naiset 70 
1. Rakel Marin   93+83=176
2. Tuula Lehto             101+87=188
3. Tuula Mörsky   99+92=191
Gallona Cup
1. Lassi Burman
2. Timo Korhonen
3. Antti Helmi
MPT Ranking
1. Jani Leipijärvi
2. Jarkko Toivonen
3. Jari Aarnio
Letkeät Leidit
1. Pirkko Uotila
2. Kirsi-Marja Kauppinen
3. Saara Elväs
Senioreiden reikäpelicup
1. Jari Mäntysalo
2. Reijo Vuorinen
Senioreiden Lähipelit
Miehet scr Jari Mäntysalo
Naiset scr Rakel Marin
Miehet hcp Markku Asikainen
Naiset hcp Ulla Holopainen

everstin Prismapelit
Naisjoukkueet
1. Anna-Kaarina Mikkola/Maija-Liisa 
Kekki
Miesjoukkueet
1. Jarmo Landen/Jari Mäntysalo
Sekajoukkueet
1. Ritva Salonen/Markku Valtonen
Supersenioreiden shoot out
Naiset 1. Rakel Marin
Miehet 1. Tapani Nousiainen
aGK-TawG senioreiden viikkokil-
pailut – aGK sarjavoittajat
M50 Hcp Risto Saari
M70 Hcp Esko Korpela
N70 Hcp Tuula Lehto
N70 Scr Rakel Marin
Vuoden Juniori Lassi Burman
Vuoden tyttöjuniori Veera Gynther
Vuoden ilopilleri (juniorit) Elias 
Hätönen
Vuoden Pamaus Aapo ja Konsta 
Mattsson
Vuoden Pelaaja Lassi Burman
Vuoden Herrasmiespelaaja Lauri 
Jarho

M70-sarjan mitalikolmikko, vasemmalta Esko Korpela (2.), Hannu 
Mononen (1.) ja Simo Mikkola (3.).

Kuva: Kari Marin






