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Päättymätön GolfkAusi 

monen golfin harrastajan toiveena on pidempi 
golfkausi – usein kuuluu sanottavan – kunpa 
kautta saisi jatkettua kuukaudella sen mo-
lemmista päistä. aulangolla golfkausi avataan 

tavallisesti huhtikuun puolivälissä ja suljetaan marraskuun 
puolivälissä. seitsemän kuukauden pituinen golfkausi näil-
lä leveysasteilla on realismia, sitä pidempi jo poikkeukselli-
sen harvinaista. 

Golfin talviharjoittelupaikkojen lisääntyessä lajistam-
me on tullut osalle harrastajista ympärivuotinen harras-
tus. suomessa on lukuisia talviharjoittelukeskuksia, joissa 
lyöntipaikat ovat ahkerassa käytössä aamusta iltaan. Yhä 
useammassa sisähallissa tarjotaan mahdollisuus myös si-
mulaattoripelaamiseen. simulaattoritekniikka on viime 
vuosina kehittynyt aivan uudelle tasolle.  Tanskalaisen 
Trackman Golfin lyöntianalysaattori yhdistettynä viimei-
simpään simulaattoritekniikkaan on tämän hetken suo-
situin järjestelmä, kun simulaattoripelaamiseen haetaan 
mahdollisimman lähelle aitoja olosuhteita vastaava pelaa-
misen tunnetta. 

aulangon golfyhteisön vuoden alkupuolella päivitetyssä 
strategiassa yhtenä keskeisenä painopistealueena on ym-
pärivuotisen harjoittelu- ja peliolosuhteiden kehittäminen. 
Trackman tekniikasta saadun hyvän kokemuksen myötä 
päätimmekin tarttua uuden teknologian tarjoamaan mah-
dollisuuteen ja toteuttaa everstin harjoitusalueen yhtey-
teen kahdella Trackaman-simulaattorilla varustetun aulan-
gon Golfstudion. studio on everstin rakentamisen jälkeen 

aulanko Golfin suurin investointi. Yhtiön hyvä ja vakaa ta-
loudellinen tilanne mahdollistaa hankkeen toteuttamisen 
tulorahoituksella ilman tarvetta lainarahoitukseen.  

nosto-ovin varustettu studio toimii kesäkaudella Track-
manin teknologiaa hyödyntävänä valmennusstudiona. 
Talvikaudella studio muuntuu kahdeksi erilliseksi simulaat-
toriksi, joita vuokrataan tuntiperusteisin maksuin harrasta-
jien käyttöön. studion valmistuttua tulemme tarjoamaan 
myös mahdollisuuden vakiovuorojen varaamiseen sekä 
pelaamiseen edullisemmilla lippupaketeilla. 

alun perin suunnitelmissamme oli, että studio saadaan 
käyttöön heti vuoden vaihteen jälkeen. kaksivaiheinen ra-
kennuslupavaihe vei kuitenkin niin pitkään, että varsinai-
set rakentamistyöt päästiin aloittamaan vasta joulukuun 
alussa. Tämän hetken arvion mukaan rakennus valmistuu 
käyttökuntoon maaliskuussa. 

kun studio aikanaan valmistuu, saamme oivan tilaisuu-
den jatkaa syksyn pelikautta seuraavan kauden alkuun. 
studion käyttö tullaa ohjeistamaan niin selkeäksi ja yksin-
kertaiseksi, että siellä pelaaminen onnistuu meiltä kaikilta. 
Tulemme järjestämään jäsenille myös avoimien ovien päi-
viä, jolloin kaikki halukkaat kutsutaan tutustumaan aulan-
gon uuteen Golfstudioon. 

Päättymätöntä golfkautta odotellessa toivotan kaikille 
aulankolaisille rauhallista joulun aikaa!

Teksti: Kari Kuivasaari
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Eetu sipponen sai valmentajavaihdosta uutta virtaa peliinsä 

AGK:n hallitseva mestari suunnittelee siirtyvänsä ammattilaiseksi lähitulevaisuudessa.

eetu sipponen näki otteissaan selvää kehitystä päät-
tyneellä kaudella. Yhteistyö uuden valmentajan 
kanssa vei aulankolaista kokonaisvaltaisesti eteen-
päin ja myös harjoitusmotivaatio on korkeammalla 

kuin koskaan.
”aloitin Janne martikaisen valmennuksessa vuosi sitten, 

ja olen ollut todella tyytyväinen. muutos näkyy parhaiten 
tuloksissa”, sipponen sanoo.

suurin harppaus on tapahtunut hänen mielestään pelikä-

sityksessä ja siinä, miten tavoitteellisen kilpagolfarin pitäisi 
ajatella pelaamisesta ja harjoittelemisesta.
”Harjoittelu on ollut pelinomaista ja siksi niin mielekästä. 
kauden aikana emme Jannen kanssa kovin paljon teknii-
kasta puhuneet. svingimuutokset tehtiin jo viime talvena.”

Palikoiden asetuttua kohdalleen, sipponen on alkanut 
saada itsestään kentällä enemmän irti. eetu tiedostaa, että 
edessä on vielä paljon työtä, mutta sitä hän ei kaihda.

sipponen, 22, näkee kirkkonummella kurk Golfissa toimi-

Eetu Sipponen toivoo saavansa kattavan pelioikeu-
den Nordic Liigaan vuonna 2023. ”Sitä kautta olisi 
hyvä ponnistaa isommille kiertueille”, hän sanoo.
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Eetu sipponen sai valmentajavaihdosta uutta virtaa peliinsä 

AGK:n hallitseva mestari suunnittelee siirtyvänsä ammattilaiseksi lähitulevaisuudessa. Teksti: Marko Kuivasaari, valokuva: Juha Hakulinen

vaa valmentajaansa parin viikon välein. Jokaisen käynnin 
jälkeen hän saa erilaisia harjoituksia, joita kaksikko sitten 
analysoi seuraavassa tapaamisessa. 

kysymykseen, mitä olet oppinut vuoden aikana eniten, 
sipponen vastaa: 

”eritysesti sitä, miksi erilaisia asioita tehdään. kysymys on 
kokonaisuudesta ja siitä, että kaikki tekeminen vaikuttaa 
kaikkeen.”

Harjoittelussa pääpainoa on siirretty enemmän lähipelin 
ja putin puolelle. Pallonlyöminen on sipposen vahvuus, 
joten nyt on ollut sopiva paikkaa ottaa haltuun muutkin 
osa-alueet.

Ylioppilaaksi kolme vuotta sitten kirjoittanut sipponen 
on aulankolaisille tuttu caddiemasterin tiskin takaa. myös 
talveksi olisi tarkoitus löytää töitä, mutta golf saa tällä het-
kellä päähuomion hänen elämässään.

”olen tyytyväinen, että aulanko Golfista järjestyi töitä pe-
likaudella. seura on avustanut myös kilpailuihin liittyvissä 
kuluissa. ilman tukea olisi hankalampaa satsata lajiin.”

eetu osallistui lokakuussa Ruotsissa Pohjoismaiden kier-
tueen eli nordic liigan karsintoihin. niistä hän lunasti osit-
taisen kategorian, joka avaa ensi kaudella paikan muuta-
maan kilpailuun.

”Jäin lyönnin verran paremmasta kategoriasta. osallistun 
niihin nordic liigan kisoihin, joihin pääsen ja lisäksi aion 
pelata mahdollisimman monta Finnish Tourin kilpailua.”

”Late bloomer”
Pelaajana sipponen kutsuu itseään ”late bloomeriksi”. au-
langon kenttiä hän on kierrellyt kuusivuotiaasta lähtien, 
mutta päälajiksi golf valikoitui jääkiekon ja salibandyn jäl-
keen vasta yläasteikäisenä.

”kotimaan juniorikiertueella pelasin ensimmäisen kil-
pailun 16–17-vuotiaana. muutamassa kisassa ylsin FJT:llä 
kahdeksan parhaan joukkoon. Yhdessä olin kärkiryhmässä 
ennen viimeistä kierrosta.”  

sipponen suunnittelee ryhtyvänsä ammattilaiseksi lä-
hitulevaisuudessa, mutta mitään kiirettä hän ei statuksen 
vaihdolla pidä. ensin on koettava olevansa valmis ammat-
tilaisuuteen.  

  ”katson asiaa seuraavan kerran ensi keväänä tai syksyllä 
kauden jälkeen. mielelläni pelaisin vielä joitain kansainvä-
lisiä amatööriturnauksia. mitä paremmin alkukausi sujuu 
sitä todennäköisemmin paikkoja koviin amatöörikisoihin 
alkaa tulla.”

Hän on myös sitä mieltä, että tasokkaat amatöörikilpailut 
tarjoavat tärkeää oppia matkalla ammattilaisuuteen.

sipponen mainitsee viime kauden kohokohdaksi nord-
centerissä elokuussa pelatun The Fream extreme openin 
amatöörisarjan voiton. kisa ratkesi uusinnassa, jossa vas-
tassa oli saku Halonen.

”oli hienoa kokea playoffin tuoma paine. olen taas vähän 
valmiimpi, kun seuraavan kerran joudun vastaavaan tilan-
teeseen.”
Fream-kentällä käydyssä kilpailussa kisa-areena oli viritetty 
äärimmilleen, vaativalle kansainväliselle tasolle. sipponen 
ja Halonen pelasivat kentän par-tulokseen eli kaksi lyöntiä 
paremmin kuin ammattilaissarjan kärkikaksikko.

”luin nordcenterin kilpailusta juttua viime vuonna, ja sil-
loin päätin, että tuonne pitää lähteä. Tykkään haastaa itseä-
ni vaikeissa olosuhteissa”, Freamilla kymmenen viimeistä 
reikää neljä alle pelannut sipponen sanoo.

Finnish Tourin kilpailuissa hän oli pääsääntöisesti 20 par-
haan joukossa. Tulevalle kaudelle rimaa on nostettu sen 
verran, että tavoitteena olisi olla FT:llä lähempänä kympin 
sakkia. 

Omaa luokkaansa mestiksissä
Yhden kauden parhaista viikonlopuistaan hän kertoo pe-
lanneensa aGk:n mestaruuskilpailussa. sää ”mestiksissä” 
oli hyvin sateinen, mutta sipponen paineli kaksi kierrosta 
yhteensä kuusi alle parin.

”Johdin kisaa kolmella lyönnillä ensimmäisen päivän jäl-
keen, ja olin tyytyväinen, että pystyin toisella kierroksella 
vain lisäämään etumatkaani”, mestaruuden peräti kahdek-
san lyönnin erolla ottanut sipponen sanoo.

eetun ohjelmaan kuuluu jatkossa myös fysiikkaharjoit-
telu. Hän tiedostaa, että hyvä fyysinen kunto kulkee käsi 
kädessä laadukkaan pelaamisen kanssa, minkä vuoksi vä-
hemmälle huomiolle jäänyt asia pitää saattaa ajan tasalle. 

Fysiikkavalmentajana toimii aGk:n aktiivipelaajiin kuulu-
va kai Rautio.

”Valmennuksen ja harjoittelun osalta lähtökohdat ovat 
mallillaan. nyt vain täytyy tehdä kunnolla hommia. Tässä 
lajissa ei saa mitään ilmaiseksi.”

sipponen toivoisi pelaavansa kaudella 2023 vakituisem-
min nordic liigassa ja sitten myöhemmin vähän kovemmil-
lakin kiertueilla.

”Jos ammattilaisuus ei jostain syystä lähtisi rullaamaan 
toivotulla tavalla, haluaisin joka tapauksessa golfista itsel-
leni ammatin. olen kiinnostunut valmentamisesta, joten 
voisin tulevaisuudessa nähdä itseni golfopettajan tehtävis-
sä”, eetu pohtii.
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Golfstudio Aulangolle

aulanko Golf rakentaa golfstudion evers-
tin harjoitusalueelle. studiorakennuk-
sen varsinaiset rakennustyöt päästään 
aloittamaan itsenäisyyspäivän jälkeen 

joulukuussa, kun rakennuslupa on lainvoimainen. 
studion valmistuminen ja käyttöönotto ajoittuvat 
kevättalvelle 2022. 

Pinta-alaltaan n. 160 m2:n suuruinen rakennus 
sisältää kaksi erillistä nosto-ovilla ja Trackman-lyön-
tianalysaattoreilla varustettua lyöntipaikkaa oheis-
tiloineen. kesäkaudella studio toimii aulanko Gol-
fin valmennuskeskuksena, jossa golfvalmentajat 
pystyvät opetustyössään hyödyntämään alan vii-
meisintä teknologiaa. Talvikaudella studio muun-
tuu kahdeksi golfsimulaattoriksi. arkkitehti asko 
kaipaisen suunnitelma studiorakennus sijoitetaan 
harjoituskentän lyöntialueelle. Rakennus varuste-
taan wc:llä, joka palvelee rangen käyttäjiä myös 
kesäkaudella. Rakennusurakan suuruus on n. 200 
000 euroa. Tämän lisäksi studioon hankitaan toinen 
Trackman-analysaattori sekä simulaattoritekniikka 
ja -kalustus. studion rakennusurakasta vastaa ra-
kennusyhtiö Taitoneliö oy.

Golfaktiviteetin lisääminen ympärivuotiseksi on 
tärkeä vetovoimatekijä muuntuvassa kilpailuti-
lanteessa. Golfstudio on harjoitus- ja koulutusolo-
suhteita kehittävä investointi, jonka arvioidaan 
simulaattorituotoin maksavan itsensä takaisin koh-
tuullisen ajan kuluessa. 

Teksti: Kari Kuivasaari, valokuva: Pekka Heinonen
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muutoksen tuulet puhaltavat aulangon 
golfopetusrintamalla. Tapio sillanpään, 69, 
kunniakas yli neljännesvuosisadan mittainen 
taival aulanko Golfin head prona päättyi 

lokakuussa. uudeksi head proksi nimitettiin PGa Pro Juha 
Hakulinen, 38. Hakulinen on tuttu ihminen aulankolaisille, 
sillä hän on toiminut golfopettajana aulangolla jo usean 
vuoden ajan.
Hakulinen lähtee luotsaamaan aulangon opetustoimintaa 
intoa puhkuen. sillanpää jatkaa opetushommia Hakuli-
sen aisaparina, joten aulankolaiset voivat nukkua yönsä 
rauhassa – ”silli” ei ole katoamassa mihinkään.
”aloimme miettiä tätä roolien vaihtoa Tapion kanssa jo 
vuosi sitten, kun oli tiedossa, että hänen kolmevuotinen 
head pro -sopimuksensa päättyy lokakuussa. ehdotimme 
tätä kuviota aulangon hallituksille, ja sopuisasti sujunei-
den neuvotteluiden päätteeksi päädyimme tähän ratkai-
suun, että minä aloitan uutena head prona marraskuussa”, 
golfuransa vuonna 1995 aulangolla aloittanut Hakulinen 
kertoo.
Hakulinen on opiskellut suomen Golfliiton ja suomen 
PGa:n koulutusohjelmissa, ja hän on suorittanut Vieru-
mäellä Golfvalmentajan ammattitutkinnon vuonna 2015. 
Parolasta kotoisin olevalle ja Hämeenlinnassa asuvalle 
Hakuliselle valinta aulanko Golfin uudeksi head proksi on 
kunnia-asia, jota hän arvostaa äärimmäisen korkealle.
”kun aloitin golfopettajaopinnot reilut 10 vuotta sitten, sa-
noin, että haluan nousta silliksi sillin paikalle. se oli silloin 
enemmänkin hauska sutkautus, mutta vuosien saatossa 
siitä on tullut selkeä tavoite, jota kohti olen edennyt. olen 
todella kiitollinen, että pääsen jatkamaan sillin ansiokasta 
työtä yhdessä suomen perinteikkäimmistä golfyhteisöis-
tä.”
Hakulinen näkee aulangon opetustoiminnassa paljon hy-
viä puolia, mutta hän haluaa totta kai myös kehittää sitä. 
erilaiset pienryhmävalmennukset ja etenkin golfuransa 
alkutaipaleella olevien harrastajien opetuspaketit tulevat 
löytymään opetustarjonnastamme, Hakulinen lupaa.
”Pullerihalli on hyvä paikka järjestää pienryhmävalmen-
nuksia talvella. Ja ensi vuoden puolella valmistuva everstin 
uusi opetusstudio tuo täysin uudenlaisen mahdollisuuden 
yksityisopetusten puolelle. kesäkaudella meidän kaksi 
erilaista kenttää luovat monipuoliset puitteet kaikenlaisel-
le opetustoiminnalle.”

sillanpää luovuttaa opetustoiminnan vetovastuun hyvillä 
mielin Hakuliselle. sillanpää arvostaa Hakulisen ammatti-
taitoa ja sitoutumista nimenomaan aulankolaisen golf- 
opetustoiminnan eteenpäin viemiseen.
”on hyvä, että jatkaja on tuttu kaveri, joka on osoittanut 
osaamisensa vuosien saatossa. Hän on luotettava ammat-
tilainen, joka on perillä golfalasta kokonaisuudessaan”, 
sillanpää sanoo.
omaa pitkää ajanjaksoaan aulangon head prona sillanpää 
kuvailee antoisaksi matkaksi, jonka aikana hän on päässyt 
näkemään aulangon ja samalla myös koko suomalaisen 
golfin nousun. Vaikka head pro -ura tuli tänä syksynä pää-
tökseen, ei sillanpää aio jäädä laakereille lepäämään.
”oma osaamiseni on tällä hetkellä korkeimmalla tasolla, 
mitä se on ikinä ollut. on hienoa, että saan jatkaa ope-
tus- ja valmennustöitä tulevaisuudessakin. olen sellainen 
ihminen, että sammaloidun aika nopeasti, jos jään kotiin 
istumaan”, sillanpää päättää.

Teksti: Juha Hakulinen

soihtu siirtyy eteenpäin – Juha Haku-
lisesta Aulanko Golfin uusi head pro 
Vuodesta 1995 head prona toiminut Tapio Sillanpää jatkaa Aulangon toisena 
golfopettajana
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Golfkesä on saatu päätökseen ja on aika niputtaa 
kulunut kausi. aulangon junioriryhmät olivat to-
tutun suosittuja ja yhteensä 38 junnua harjoitte-
li ohjatuissa ryhmissä. kesän aikana viisi ryhmää, 

mukaan luettuna edustusjunioreiden ryhmä, harjoitteli 
Hugon ja everstin harjoitusalueilla ja kentillä. Harjoituk-
sissa riitti iloa ja naurua, mutta myös kehitys oli junioreilla 
hurjaa. kauden päättäjäiset pidettiin Hugolla syyskuussa. 
ohjelmassa oli onnistuneiden palkitseminen ja illan hä-
märtyessä valopalloilla pelaaminen.

nyt katseet on jo käännetty talven harjoituksiin. Talvella 
harjoitellaan totutusti Pullerin hallilla, sekä kantakaupun-
gin alueen koulujen liikuntasaleissa. Talven ryhmiin on il-
moittanut mukavasti junnuja, mutta mukaan mahtuu vielä. 
Talvelle on kasattu neljä harjoitusryhmää, sekä edustusju-
nioreille oma ryhmä. Talven ryhmät ovat: starttiryhmä (gol-
fiin tutustuvat junnut), TalviTiikerit (jonkin aikaa pelanneet 
junnut), Tyttöryhmä (tytöille ja nuorille naisille), sekä Tam-
menterhot (alle 13-vuotiaille junnuille).

aulangon Golfklubi lähti kesän aikana yhdessä Tawast 
Golfin kanssa etsimään junioritoiminnalle koordinaattoria, 
johon oli haettu okm:n rahoitus. Tehtävään valittiin allekir-
joittanut eli antti-Jussi ”aJ” Järvinen, hämeenlinnalainen 
sosionomi, alle yksivuotiaan pojan isä, sekä innokas, jos-
kaan ei kovin kummoinen golfari. Juniorikoordinaattorina 
tehtäviini kuuluu muun muassa houkutella uusia harras-
tajia lajin pariin, sekä motivoida junnuja jatkamaan golfin 
parissa. lisäksi tehtävään kuuluu paljon viestintää, sekä 
hämeenlinnalaisen juniorigolfin näkyväksi tekemistä. mi-
nuun saa olla rohkeasti yhteydessä, jos tulee kysyttävää 
juniorigolfiin liittyen. lisäksi kannattaa ottaa instagramissa 
seurantaan @hml_golfjunnut, jonne päivittelen kuulumisia 
ja infoan tapahtumista yms.

loppuun kiitokset kaikille aulangon juniorigolfissa kau-
den 2021 aikana mukana olleille. kiitos juniorit, junioreiden 
perheet, ohjaajat, sekä valmentajat Juha ”uma” Hakulinen, 
Juha santala ja Tapio sillanpää! 

Junioreille menestystä kilpailuista
aulangon juniorit menestyivät hyvin kauden kansallisissa 
kilpailuissa. mattssonin veljekset tekivät kovaa tulosta Fu-
jitsu Finnish Junior Tourin ja Future Tourin kisoissa saavut-
taen kauden päätteeksi Finnish Junior amateur Ranking 
(FJaR)-sijoitukset: konsta mattsson 6. ja aapo mattsson 12. 
Huippuhetkinä veljesten kaudesta voidaan nostaa konstan 
Future Tourin elite-sarjan voitto sea Golf Rönnasissa tulok-
sella 68 (-4), sekä aapon kauden viimeisen FJT-kilpailun 
päätösreiän eagle, jolla hän varmisti itselleen viidennen 
sijan. Veljekset pelasivat hienosti myös reikäpelin sm-ki-
soissa kotikentällä heinäkuussa, konstan sijoittuessa nel-
jänneksi ja aapo viidenneksi.

nella suominen pärjäsi myös mallikkaasti kauden kilpai-
luissa. nellan FJaR-sijoitus on kauden päätteeksi 44. nellan 
tähtihetkistä voidaan mainita muun muassa neljänneksi 
sijoittuminen reikäpelin sm-kilpailuissa aulangolla. Veera 
Gyntherin kauden kohokohdat olivat 3. sija Future Tourin 
kilpailussa loimijoki Golfissa ja 5. sija reikäpelin sm-kilpai-
luissa. ella miserinin paras sijoitus kaudella oli Future Tourin 
aurinko Golfin osakilpailussa 2. sija ja aino Riihimäen peli 
kulki parhaiten Future Tourin kilapilussa nokia River Golfis-
sa, tuoden 4. sijan.

Junioriuutiset

Talven harjoitusaikataulut:
Starttiryhmä: keskiviikkoisin 17.30-19.00
TalviTiikerit: tiistaisin 17.00-18.30
Tyttöryhmä: tiistaisin 18.30-20.00 ja/tai torstaisin 
19.00-20.30
TalviTammenterhot: maanantaisin 17.30-19.00

Ryhmien lisäksi junnuille on varattu sunnuntaivuo-
ro kello 12.00-13.30. Vuoron toteutuminen riippuu 
ilmoittautuneiden junnujen määrästä. Riittävästi 
ilmoittautuneita junnuja = ohjatut harjoitukset.

Veera Gynther

Teksti: Antti-Jussi Järvinen, valokuva: Tapio Sillanpää
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mattssonit tyytyväisiä kauteen, 
ensi kauden tavoitteet korkeammalla

aapo ja konsta mattsson ovat 18-vuotiaita abitu-
rientteja ja golfareita. nuoret miehet pelasivat 
kauden 2021 Future Tourin kilpailuja ja tavoittee-
na oli päästä mukaan Fujitsu Finnish Junior Tou-

rin (FJT) kisoihin, joka on suomen ylin kilpailukiertue alle 
21-vuotiaille kilpapelaajille. Tavoitteet täyttyivät hienosti ja 
molemmat pääsivät pelaamaan FJT-kisoja useampaan ot-
teeseen. kilpailutahti oli mattssoneilla kesän aikana kova ja 
golfliiton kisoja kertyikin molemmille 18 kappaletta. 

mattssonin veljekset päätyivät golfin pariin tädin kautta, 
jonka innoittamana hankittiin Green Cardit vuonna 2015. 
Pari ensimmäistä kesää veljekset pelasivat noin 10 kier-
rosta kesässä, mutta vuonna 2018 alkoi kova harjoittelu. 
2018 veljekset lopettivat ampumahiihtoharrastuksen, joka 
oli aiemmin ollut heidän ykköslajinsa. ampumahiihdon 
jäätyä aikaa jäi golfille enemmän ja kehitystä tapahtuikin 
paljon. Tällä hetkellä aapon tasoitus on 0,7 ja konstan +0,4. 

kehitystä on luvassa myös tulevaisuudessa, sillä veljekset 
aikovat jatkaa kovaa harjoittelua myös jatkossa. kesäisin 
harjoitellaan kerran päivässä ja talvisin 2-3 kertaa viikossa 
lajiharjoituksia ja siihen punttisaliharjoitukset päälle.

ensi kaudelle veljeksillä on selvät tavoitteet: pelata FJT-kil-
pailuja, sekä osallistua Finnish Tourin karsintoihin keväällä, 
joissa menestymässä voi päästä pelaamaan Finnish Tou-
ria eli suomen PGa:n järjestämää ammattilaisten ja ama-
töörien yhteistä kilpailukiertuetta. Vuonna 2022 tärkeänä 
tavoitteena veljeksillä on myös saada valkolakit lukiosta. 
koulun ja golfin yhdistäminen on ollut ajoittain haastavaa, 
varsinkin syksyllä, kun koulu oli jo alkanut, mutta golfkausi 
oli vielä käynnissä. syksystä selvittiin kunnialla ja nyt tal-
vella on aikaa keskittyä kouluun, kun golfharjoituksia on 
vähemmän. 

kovasti tsemppiä veljeksille ylioppilaskirjoituksiin ja 
golfharjoituksiin.

Aapo Mattsson Konsta Mattsson

Teksti: Antti-Jussi Järvinen, valokuvat: Juha Hakulinen
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sEnioRitoimintA – kilPAiluAko?

Yhteisömme senioritoiminta on viime vuosina jopa 
enenevässä määrin kohdentunut kilpailunomai-
siin tapahtumiin.   kauden 2021 toimintasuunni-
telmassamme toteamme, että vaikka ”pääpaino 

toiminnassamme on kuntoliikunta, niin tulosurheilu jat-
kuu edellisvuosien tapaan”. olemmeko toimineet pääta-
voitteemme mukaisesti? ohjelmaan on kyllä paljonkin 
sisällytetty ’pehmeämpiä’ toimintamuotoja, mutta mikä 
on ollut vastaanotto?  Tavoitteeksi on asetettu, että golfin 
pariin hakeutunut, mutta ei-niin-tosissaan-pelaava, löytäi-
si harrastuksestaan monipuolisuutta, jota golfyhteisö voi 
parhaimmillaan antaa.  Tämä mahdollistaisi mukavaa yh-
dessäoloa ja antoisia golfkierroksia kaikille seuran jäsenille.

Yhteistä toimintaa ja yhdessäoloa
kun tarkastelemme kauden 2021 tapahtumakalenteria 

niin sieltä löytyy noin 60 eri kilpailutapahtumaa, joissa 
jaoimme palkintoja. lisäksi aGk:n torstaikisan supersenio-
rit 60+ sarjassa oli 16 kilpailupäivää. innokkaimmat meistä 
osallistuivat suomen Golfsenioreiden alueellisiin ja valta-
kunnallisiin kilpailuihin.

Tarjonta kisailuun on runsasta, joka viikolle valittavana 
2-3 tapahtumaa. Pelailua ystävien kanssa ei sopisi unohtaa 
ja harjoitellakin pitäisi…

Yhteistä toimintaa ja yhdessäoloa on toki jo nyt moni-
muotoisena. keskiviikkoisin puoliltapäivin ovat seniorilei-
dit tavanneet Hugolla vapaamuotoisen golfin merkeissä. 
Palkinto toki jaetaan, mutta se arvotaan mukanaolijoiden 
kesken! Toki miehetkin saavat osallistua. Talvisin tämä ryh-
mä kokoontuu kahvittelemaan (keskiviikkoisin!)  jossakin 
kaupungin kahviloista.

syksyn myötä alkoivat kuntosalivuorot loimua areenalla, 
vastuuvetäjinä marja Vuorenpää ja Pertti suhonen. kevät-
kaudella toiminta jatkuu, osanotto on ollut runsasta, jol-
loin kustannukset on saatu varsin kohtuullisiksi.

erityisen suosittuja ovat olleet ’kolmen kentän retket’ eli 
bussimatkat kohteisiin Yövymme kylpylähotellissa ja pe-
laamme lähialueen kolmella eri kentällä. sosiaalinen mat-
ka, jonka aikana ehtii tutustua pelikavereihin ja jopa suun-
nitella tulevaa yhteistä toimintaa. markku Hiedanpää on jo 
miettinyt ensi kesää. ehdotuksille on tilaa.

Perjantaiaamuisin kokoonnumme ’early Birdie’ tapah-
tumaan Hugolle. Tähän matalan kynnyksen kisaan ovat 
kaikki aulangon seniorit tervetulleita. aloitamme kevyellä 
voimistelulla klo 7.15 jonka jälkeen arvotaan peliparit. Pe-
lataan eri kilpailumuotoja, useimmiten scrambleä. Paras 
pari saa pallopaketit. kisan jälkeen juodaan omakustan-
teiset kahvit. klubilla sana on vapaa – usein keskustellaan 
tulevista tapahtumista, kerrataan golfsääntöjä tai puhu-
taan pelitasoituksen muotoutumisesta. muutaman kerran 

kesässä eB vierailee jollakin naapurikentällä kuten eversti, 
Hattula, lepaa tai linna Golf. Tiedot näistä tulee hyvissä 
ajoin Hugon ilmoitustaululle listana, johon ilmoittautu-
minen. Tämä kesäinen ’aikainen lintu’ on nyt saanut jatkoa 
talvella! lyhyen syystauon jälkeen aloitetaan talvipatikoin-
nit aamuperjantaisin Hugolta. ne suuntautuvat aulangon 
lukuisille kävelyteille ja pysähdytäänpä nuotiopaikoillekin. 
early Birdie-vastuuvetäjä on leena Takala.

Höntsägolfia ja kummitoimintaa
seurassamme on lähes tuhat seniori-ikäistä jäsentä. Heistä 
alle 200 osallistuu kesän kilpailuihin ainakin kerran, ehkä 
jokunen sata pelailee huvin ja kuntonsa vuoksi, mutta pal-
jon on senioreita, jotka odottavat sopivaa tilaisuutta liittyä 
joukkoon. uusia jäseniä on tullut runsaasti.

miten saamme uudet ja vähemmän harrastaneet ’vanhat’ 
mukaan ja viihtymään lajin parissa. Paljon riippuu meistä 
aktiivijäsenistä, miten otamme heidät vastaan pelikentällä, 
klubilla tai rangella. meidän klubiravintoloiden vastaavat, 
anssi ja marko, ovat luoneet hyvät olosuhteet viihtyä klu-
billa ennen pelaamista ja pelin jälkeen. klubilla voi myös 
vierailla ilman aikomustakaan pelata!

Höntsägolfia kokeiltiin uusien pelaajien perehdyttämises-
sä ja se sai hyvän vastaanoton, olisiko syytä jatkaa? Hugon 
10 euron kierrokset tiistaisin toivat myös uusia harrastajia 
kentälle. kaudella 2021 myös ’kummitoimintaa’ heräteltiin 
henkiin, tällä kertaa greencard-suoritukseen liittyen. ennal-
ta ilmoitettuna ajankohtana starttiaikoja oli varattu kortin 
suorittaneille, jokaista peliryhmää veti kokenut senioripe-
laaja. Tätä toimintaa on tarkoitus laajentaa kaudella 2022.

mutta, kaikki tämä vaatii vapaaehtoisia vetäjiä! Toimikun-
nan jäsenet vastaavat omilla vastuualueillaan, mutta lisä-
resursseja kaivattaisiin nimenomaan ns. oheistoimintojen 
järjestämiseen. olisipa toiminta sitten vaikka höntsägolfia, 
kummitoimintaa, puttikisoja illalla tai karaokekilpailut golf-
fareille, niin ideoita ja vetäjiä tarvitaan. etenemme tapah-
tumapohjaisesti jolloin nimetty vetäjä hoitaa vain ’oman 
tapahtumansa’ eikä hänen tarvitse kantaa huolta toimikun-
nan muista tehtävistä.

ajatusten kanssa voi lähestyä toimikunnan jäseniä, mie-
luusti sähköpostin välityksellä, jolloin varmistuu viestin pe-
rille meno sekä palaute siihen!

senioritoimikunta haastaa muut toimikunnat rakenta-
maan toimintaa tavoitteena rohkaista epäröiviä liittymään 
golfareiden yhteisöön!

menestyksekästä golfkautta 2022!

Teksti: Kari Marin
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miesten mPt-sarja jatkaa suosiotaan 
Ville Räntilän tasaiset suoritukset voiton takuuna. 

seuran täysi-ikäisten miesten ottelusarja, man Po-
wer Tour (mPT), keräsi tälläkin kaudella ison jou-
kon pelaajia kaikkiin seitsemään tapahtumaansa. 
Vieraspelimatka Wiurila Golfiin myytiin loppuun 

nopeasti ja uutuutena vietetyt kauden päättäjäiset kerä-
si sekin 30 henkeä saunomaan, syömään ja tarinoimaan 
everstin tiloihin syyskuussa.

mPT:iin kuuluvia kilpailuja pelattiin perinteisesti kuusi 
kappaletta, joista yksi pelataan aina vieraskentällä. Tämän 
vuoden matka tehtiin Wiurilaan, jossa saatiin nauttia au-
rinkoisesta golfsäästä, leppoisasti pelaillen, syöden ja sau-
noen. Yksi osakilpailu pelataan aina Hugolla ja loput neljä 
everstillä, kaikki tasoituksellisina lyöntipeleinä.

kiertopalkinto, vihreän takki, puettiin tänä vuonna Ville 
Räntilän harteille. Villen valttina oli koko kauden jatkuneet 
tasaiset suoritukset.

Toivotetaan siis ensi kaudelle kaikki uudet miesjäsenet 
(myös nuoremmat) innolla mukaan ensi kesän kiertueelle.

Ville Räntilä ja himoittu Vihreä takki.

Viimeinen ryhmä putteja vaille valmiina Wiurilan 18. griinillä.

Teksti: Jussi Aaltonen, valokuvat: Jussi Aaltonen ja Pekka Heinonen
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lähde mukaan oppimaan 
– talven opetuspalvelut

uusi svingi, parempi puttiasento tai toistetta-
vampi chippi. kaikkia edellä mainittuja asioita 
on hyvä hioa talvella sisähallissa, kun tulospain-
eet tai pelikaverin kanssa otettu pullakahviveto 

eivät häiritse uuden asian opettelua. Pullerihalli on hinta-
laatusuhteeltaan varmasti yksi suomen parhaista sisähar-
joitustiloista, ja sitä kannattaa hyödyntää rohkeasti.
omatoiminen harjoittelu on hyvä tapa saada pidettyä tun-
tumaa yllä talven yli, mutta ammattitaitoisen pron kanssa 
tehty systemaattinen harjoittelu mahdollistaa isotkin 
kehitysaskeleet omassa pelissä.

Talven opetuspaketit ovat uudenlaisia pienryhmävalmen-
nuksia, jotka on suunnattu kaiken tasoisille pelaajille. 
Ryhmän maksimikoko on neljä henkilöä, jolloin opetus on 
sekä kustannustehokasta että riittävän yksilöllistä.
Valitse näistä vaihtoehdoista mieleisin ja lähde mukaan 
oppimaan uutta! ilmoittautumiset nexgolfin kautta tai 
suoraan juha.hakulinen@umasport.fi.
Jos et löytänyt mieleistäsi vaihtoehtoa, kerää oma korkein-
taan neljän hengen ryhmä, niin tehdään juuri teidän 
tarpeisiinne sopiva opetuskokonaisuus.

Tammikuun tehokertaus 
– golfin perustekniikat haltuun

•	 4 x 1,5 tunnin harjoituskertaa 
•	 harjoitusajat 7.1. klo 17.30-19.00, 9.1. klo 18.30-

20.00, 14.1. klo 17.30-19.00, 16.1. klo 18.30-20.00
•	 hinta 129 euroa / henkilö, max. 4 hlö
•	 opettajana Juha Hakulinen

Aloittelijoiden avuksi 
– alkeiskurssiasioiden muistelua

•	 4 x 1,5 tunnin harjoituskertaa
•	 harjoitusajat 7.1. klo 19.00-20.30, 8.1. klo 18.30-

20.00, 14.1. klo 19.00-20.30, 16.1. klo 16.30-18.00
•	 hinta 129 euroa / henkilö, max. 4 hlö
•	 opettajana Juha Hakulinen

Lähipeli kuntoon 
– greenin ympäristön lyöntien 
opettelua

•	 4 x 1,5 tunnin harjoituskertaa
•	 harjoitusajat 15.1. klo 14-15.30, 16.1. klo 13.30-

15.00, 23.1. 13.30-15.00, 30.1. 13.30-15.00
•	 hinta 129 euroa / henkilö, max. 4 hlö
•	 opettajana Juha Hakulinen

Yleinen harjoitusryhmä 
– tehokasta golfharjoittelua läpi 
talven

•	 8 x 1 tunnin harjoituskertaa
•	 harjoitusajat 13.1. klo 17.30-18.30, 23.1. klo 

15.00-16.00, 30.1. klo 15.00-16.00, 3.2. klo 17.30-
18.30, 20.2. klo 15.00-16.00, 24.2. klo 17.30-
18.30, 6.3. klo 15.00-16.00, 13.3. klo 15.00-16.00

•	 hinta 189 euroa / henkilö, max. 4 hlö
•	 opettajana Juha Hakulinen

näiden lisäksi tarjolla on totta kai yksityisopetusta, jossa voidaan hyödyntää Trackman-lyöntitutkaa. Trackman on siihen 
asti opettajien käytössä Pullerilla, kunnes everstin opetusstudio aukeaa.

Tervetuloa oppimaan uutta ja kertaamaan vanhoja oppeja!

opetusterveisin,
Juha Hakulinen
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Säästöpankki Areenan viikkovaraus - joulukuu 2021- huhtikuu 2022
Klo Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai Klo

07:00-07:30 07:00-07:30
07:30-08:00 07:30-08:00
08:00-08:30 08:00-08:30
08:30-09:00 08:30-09:00
09:00-09:30 TawG TawG AGK AGK AGK 09:00-09:30
09:30-10:00 Seniorit Seniorit Seniorit Seniorit Seniorit valm. 09:30-10:00
10:00-10:30 alk. 10.1.2022 alk. 11.1.2022 alk. 12.1.2022 alk. 13.1.2022 alk. 17.11.2021 10:00-10:30
10:30-11:00 TawG 10:30-11:00
11:00-11:30 Seniorit TawG AGK Edustusjuniorit 11:00-11:30
11:30-12:00 alk. 10.1.2022 Seniorit Seniorit 11:30-12:00
12:00-12:30 alk. 11.1.2022 alk. 13.1.2022 Junnut 12:00-12:30
12:30-13:00 TawG lisävuoro 12:30-13:00
13:00-13:30 Seniorit 13:00-13:30
13:30-14:00 alk. 11.1.2022 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 Talvitiikerit Starttiryhmä 17:30-18:00
18:00-18:30 Tammenterhot Junnut 18:00-18:30
18:30-19:00 Tyttöryhmä 18:30-19:00
19:00-19:30 AGK & TawG Tyttöryhmä/ 19:00-19:30
19:30-20:00 Naiset Edustusjuniorit Naiset & 19:30-20:00
20:00-20:30 alk. 10.1.2022 Edustusjuniorit 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!

aGk:n ja Tawast Golfin yhteinen talviharjoittelutila 
sijaitsee Pullerin jalkapallohallissa (säästöpank-
kiareena), os. Härkätie 17, Hämeenlinna. Harjoit-
telutilaan kulku on hallin moottoritien puoleiselta 
pitkältä sivulta (tulosuunnasta katsoen hallin 
vasen sivu) läheltä kaupunginpuoleista päätyä. 
Pääsy harjoittelutilaan onnistuu henkilökohtaisel-
la avainkortilla.  Jäsenet, joilla on avainkortti 
edelliseltä kaudelta, voivat aktivoida korttinsa 
talvikaudeksi ilmoittamalla asiasta Hämeenlinnan 
liikuntahalli oy:n toimistoon (ma - pe klo 9.00 
- 15.00) puh. 03 621 2558 tai toimisto@liikuntahal-
lit.fi 
uudet käyttäjät voivat noutaa avainkorttinsa 
liikuntahallin toimistosta (hmlliikuntahallit.fi) os. 
kiekkoritarinkuja 3, Hämeenlinna.
Talvikauden 2021/ 2022 käyttömaksu on 75 euroa, 
joka laskutetaan hallin käyttäjiltä kevättalvella 
2022.

Jäsenten talviharjoitteluhalli
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Aulankolaisten pelikausi numeroina
AGK:n jäseniä       1888
•	 vanhin jäsen        96 vuotias
•	 nuorin jäsen         6 vuotias
•	 Perusaulankolainen ”Pirkko”      52 v, hcp 35,2
•	 Perusaulankolainen ”Pertti”       48 v, hcp 24,4 

Pelattuja kierroksia Everstillä   30134
•	 jäsenten kierrokset        21506 kpl
•	 pelioikeudella pelaava jäsen pelasi keskimäärin     22 kierrosta
•	 eniten pelannut jäsen pelasi       148 kierrosta 
•	 100 aktiivisinta pelasi keskimäärin      64 kierrosta

Pelattuja 9 r. kierroksia Hugolla  26484
•	 jäsenten kierrokset        21277 kpl
•	 pelioikeudella pelaava jäsen pelasi keskimäärin     20 kierrosta
•	 eniten pelannut jäsen pelasi       273 kierrosta
•	 100 aktiivisinta pelasi keskimäärin      67 kierrosta

Jäsenten kilpailukierrokset  2835
•	 joista everstillä pelattiin      1427 kierrosta
•	 joista Hugolla pelattiin      1408 kierrosta

Osallistujia mestaruuskilpailuissa 176

Kuva: Tapio Sillanpää
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HUGO
13.5.  kaija kyttänen aGk väylä 8
11.6. merja Viitasaari aGk väylä 8
16.6.  eemeli Ruusumo aGn väylä 8
6.7.  kimmo Vinnari aGk väylä 8
9.9.  Heikki Veteläinen TawG väylä 8

EVERSTI
11.5.  auli Ruokonen TawG väylä 12
12.5.  Janne Vuori aGk väylä 16
31.5.  Wäinö Raukola aGk väylä 6
3.7.  esa matti Barck aGk väylä 2
16.7.  kimmo kauppinen aGk väylä 2
25.7.  Pauliina Välimaa RG väylä 14
5.8.  samu Toivonen aGk väylä 12

Kimmo Kauppinen löi holarinsa Everstillä MPT-
osakilpailun yhteydessä.

HolE-in-onE 2021
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LAHJA AULANGON 
GOLFKLUBIN JÄSENILLE
Pihlajalinna Bonus on varainhankintaa urheiluseuroille ja yhdistyksille.  
Pihlajalinna maksaa kaikkien bonusasiakkaiden lääkärikäynneistä (pois-
lukien työterveys- ja hammaslääkärikäynnit) bonushyvityksen asiakkaan 
valitseman urheiluseuran tai yhdistyksen osoittamalle tilille seuran tai 
yhdistyksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisen korvauksen.

LIITY PIHLAJALINNAN BONUSASIAKKAAKSI
1.  Lataa Pihlajalinna-terveyssovellus maksutta App Storesta  
 tai Google Playsta.
2.  Tunnistaudu sovelluksen käyttäjäksi verkkopankkitunnuksilla.
3.  Valitse sovelluksen alareunan valikosta Bonus ja valitse tukikohteeksi   
 Aulangon Golfklubi ry.

Tule käymään Pihlajalinna Hämeenlinnan lääkärikeskuksessa osoitteessa 
Raatihuoneenkatu 10. Näytä vastaanottotiskillä että olet ladannut sovel-
luksen ja valinnut Bonuskohteeksi Aulangon Golfklubin.

Saat mukaasi pienen jouluyllätyksen. 
Yllätyksiä on jaossa 100:lle ensimmäiselle.

HÄMEENLINNA, Raatihuoneenkatu 10 • pihlajalinna.fi

Aulangon Golfklubi ry

LIITY
NYT!

mEstARit JA PAlkitut 2021
Miehet A
1. eetu sipponen  69+69=138
2. Juuso lindfors   72+74=146
3. konsta mattsson  74+73=147
Miehet B
1. Joona ojanen   78+79=157
2. miikka Tuovila   79+83=162
3. ilkka kivinen   81+84=165
Naiset
1. minna Vuorenpää  75+72=147
2. anna Rontu   80+79=159
3. Veera Gynther   77+83=160
Juniorit
1. ella miserini   93+90=183
2. aino Riihimäki   106+92=198
3. Rasmus narsakka  110+115=225
Miehet 50
1. matti mäkivirta  75+79=154
2. mika Tuominen  81+80=161
3. Jyrki Vepsä   85+77=162
Miehet 60
1. Timo korhonen  82+76=158
2. ilkka salonen   82+78=160
3. Timo sankari   84+80=164
Miehet 70 
1. Hannu mononen  87+88=175
2. matti kilpinen   82+101=183
3. markku mäkivirta  94+93=187
Miehet 75
1. Rauno Riekko   92+91=183
uusinta 4. jatkoreikä
2.J uhani salminen  94+89=183
3. karl-erik luther  98+102=200
Miehet 80
1. Juhani nieminen  87+96=183
2. Reino salminen  102+103=205
3. Tauno oksanen  103+107=210
Naiset 50
1. Virpi laine   97+90=187
2. Päivi Vuorinen   93+95=188
3. ann-mari nordenswan  91+98=189
Naiset 60 
1. elina Torkko-Hieto  89+82=171
2. kirsi-marja kauppinen  87+86=173
3. miitta nordenswan  86+90=176
Naiset 70
1. Rakel marin   96+102=198
2. Paula Paakkari-kaukonen 103+101=204
3. sinikka Ritoranta  102+110=212

Gallona Cup
1. Ville nurmi
2. Ville Räntilä
3. Jari aarnio
Naisten reikäpelicup
1. ann-mari nordenswan
2. Päivi Jarho
ManPowerTour 2021
1. Ville Räntilä
2. antti Helmi
3. Harri Toivonen
Letkeät Leidit
1. kirsi Tamminen
2. anitta kärkkäinen
3. Päivi Jarho
Senioreiden reikäpelicup
1. Teijo Räsänen
2. Risto saari
Senioreiden Lähipelit
miehet scr Risto saari
naiset scr anitta kärkkäinen
miehet hcp markku asikainen/seppo Jokinen
naiset hcp Terttu selovaara
Everstin Prismapelit
naisjoukkueet
1. Tuula lehto/Paula Paakkari-kaukonen
miesjoukkueet
1. Jari mäntysalo/markku mäkivirta
sekajoukkueet
1. Pirkko saari/Risto saari
AGK Viikkokilpailut
yleinen 1. saara elväs
60+  1. Jyrki Backlund
Supersenioreiden Shoot Out
naiset 1. sinikka Ritoranta
miehet 1. matti Torkkeli
AGK-TawG viikkokilpailut –AGK sarjavoittajat
n50 scr Pirkko saari
n70 hcp Rakel marin
n70 scr erja Helen-salonen

Vuoden Juniori konsta mattsson
Vuoden Tyttöjuniori Veera Gynther
Vuoden Pamaus Hepulit (edustusjuniorit)
Vuoden ilopilleri/tsemppari onni Haapanen
AGK:n kunniajäsen matti mäkivirta
Vuoden Pelaaja eetu sipponen
Vuoden Herrasmiespelaaja Jussi aaltonen
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LAHJA AULANGON 
GOLFKLUBIN JÄSENILLE
Pihlajalinna Bonus on varainhankintaa urheiluseuroille ja yhdistyksille.  
Pihlajalinna maksaa kaikkien bonusasiakkaiden lääkärikäynneistä (pois-
lukien työterveys- ja hammaslääkärikäynnit) bonushyvityksen asiakkaan 
valitseman urheiluseuran tai yhdistyksen osoittamalle tilille seuran tai 
yhdistyksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisen korvauksen.

LIITY PIHLAJALINNAN BONUSASIAKKAAKSI
1.  Lataa Pihlajalinna-terveyssovellus maksutta App Storesta  
 tai Google Playsta.
2.  Tunnistaudu sovelluksen käyttäjäksi verkkopankkitunnuksilla.
3.  Valitse sovelluksen alareunan valikosta Bonus ja valitse tukikohteeksi   
 Aulangon Golfklubi ry.

Tule käymään Pihlajalinna Hämeenlinnan lääkärikeskuksessa osoitteessa 
Raatihuoneenkatu 10. Näytä vastaanottotiskillä että olet ladannut sovel-
luksen ja valinnut Bonuskohteeksi Aulangon Golfklubin.

Saat mukaasi pienen jouluyllätyksen. 
Yllätyksiä on jaossa 100:lle ensimmäiselle.

HÄMEENLINNA, Raatihuoneenkatu 10 • pihlajalinna.fi

Aulangon Golfklubi ry

LIITY
NYT!

Jäsen- tai pelimaksun maksaminen 
liikuntaetupalveluilla
Voit maksaa aGk:n jäsenmaksun tai aulanko Golfin 
pelimaksun osittain tai kokonaan yleisimmillä liikuntaetu-
palveluilla. aulangolla maksuiksi käyvät smartum, ePassi, 
eazybreak, edenred, Tyky ja Ticket mind&Body.
monet liikuntaetupalvelujen tuottajat tarjoavat mahdol-
lisuuden kätevään mobiilimaksuun. Toimistomme työs-
kentelee talvikaudella osittain etänä, joten suosittelemme 
käyttämään ensisijaisesti etämaksuvaihtoehtoja.
Perinteiset liikuntasetelit voit lähettää postissa osoittee-
seen Aulanko Golf, Aulangon-Heikkiläntie 91, 13900 
Hämeenlinna.  muista laittaa allekirjoitus kaikkiin setelei-
hin. ilmoita lisäksi kenen seteleitä ja mihin maksuun setelit 
käytetään.
mikäli maksettavaa jää, maksa loppuosa, kun aikanaan 
saat laskun. lähetä vielä sähköpostilla toimisto@aulan-
kogolf.fi viesti, minkä maksun liikuntaedullasi maksat, 
mainitse viestissäsi myös, mitä liikuntaetupalvelua käytät.
liikuntaetuasioissa voit olla yhteydessä toimistoon 
10.1.2022 alkaen.
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yHtEistyössä AulAnko Golfin kAnssA

Pääyhteistyökumppanit

Kumppanit

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 5037374



AGK:N JÄSENENÄ PELAAT EDULLISEMMIN! 
 

Vuoden 2022 pelioikeusvaihtoehdot AGK:n jäsenille, joilla ei ole golfosaketta.  
Kausikorttien määrä on rajallinen ja ne vuokrataan tilausjärjestyksessä.

Pelioikeudet ovat tilattavissa 15.1.2022 alkaen os. www.aulankogolf.fi tai sähköpostilla toimisto@aulankogolf.fi  
Pelioikeuden voit maksaa korottomasti neljässä maksuerässä.

Tee tilauksesi ajoissa – viime vuonna kausikortit myytiin loppuun ennen pelikauden alkua!

AGK KAUSIKORTTI
EVERSTI + HUGO  

Jäsenhinta 
845€ 
(ei jäsen 920€) 

  
Lisäpelioikeus  

Tawast Golfiin 300€. 

AGK 21–30V* KAUSIKORTTI, 
 EVERSTI + HUGO  

Jäsenhinta   

495€   
 

Lisäpelioikeus  
Tawast Golfiin 300€ 

 
*syntynyt v. 1992-2001 

HUGON   
10-KORTTI  

Jäsenhinnat
1 x 10 kortti 185€ (ei jäsen 210€)  
2 x 10 kortti 360€ (ei jäsen 410€)
3 x 10 kortti 500€ (ei jäsen 560€)

 
 Korttia voit käyttää myös  

ystäviesi kierroksiin  
Sis. 10 kpl Hugon 9 reiän kierrosta

Hanki Golf-osake ja ota täysi hyöty  
omistamisen eduista

Tiesitkö, että osakkeenomistajalla on edullisemman
vuosimaksun (vastike) lisäksi satojen eurojen arvoiset

pelikausikohtaiset edut. Osakasetuja ovat mm. edullisemmat 
rangepallot, mukanasi pelaavan vieraan edullinen green fee, 

green fee -edut kumppanikentille, edullinen lisäpelioikeus 
Tawast Golfiin. Osakkaana varmistat myös, että sinulla  

automaattisesti voimassa oleva pelioikeus.   
Osakkeiden kauppapaikka:

Kun olet ostamassa tai myymässä golf-osaketta, voit jättää 
osto/myynti-ilmoituksen kotisivuillemme golf-osakkaiden 

kauppapaikkaan osoitteessa: 
www.aulankogolf.fi/jasen/osake-kauppapaikka/

Lisätietoja 10.1.2022 alkaen:
Toimitusjohtaja Kari Kuivasaari,  

040 503 7374, kari.kuivasaari@aulankogolf.fi  

OMISTA PALA  
AULANKOA




