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S

uomessa on käynnissä ennennäkemätön golfbuumi. Viime vuonna Golfliiton jäsenseurojen jäsenmäärä nousi kaikkien aikojen ennätykseen ja meitä golfareita on nyt lähes 150.000. Golfia pelattiin
enemmän kuin koskaan – myös Aulangolla rikottiin kaikki
aiemmat kierrosennätykset ja jäsenmäärä nousi kohisten.
Vaikka tätä kirjoitettaessa koronatilanne näyttää edelleen
epävarmalta, oletettavaa on, että golfia päästään pelaamaan myös alkavalla kaudella lähes normaaliin tapaan. Jo
viimekaudella tutuiksi tulleet käytänteet ja toimintatavat
varmistavat sen, että pelaaminen on mahdollisimman turvallista myös jatkossa.
Viime kausi nosti esiin uusia trendejä, sekä myös muutti
golfyhteisöjen toimintatapoja, olipa sitten kyse hallinnosta, kilpailemisesta, sähköisistä tuloskorteista tai uusista
maksamisen tavoista. Nyt yhteisöjen tehtävänä on analysoida muutosta ja poimia työkalupakkiin näistä parhaita
käytänteitä. Tärkein tehtävä on kuitenkin ottaa kaikki irti
golfbuumista, sekä pyrkiä sitouttamaan sekä uudet että lajin pariin palanneet golfarit osaksi yhteisöämme.

Golfyhteisömme hallinnossa on viimeisen puolen vuoden aikana valmisteltu Aulangon uutta strategiaa vuosille
2021–2025. Tämän työn tuotos esitellään tiivistetysti myös
käsillä olevassa lehdessä. Uusi strategiamme on vahvasti
tulevaisuuteen katsova ja uskon, että sen määrätietoisella toteuttamisella yhteisöämme on mahdollista kehittää
entistäkin paremmaksi kaikille meille. Ensimmäiset uuden
strategian mukaiset toimet ovatkin jo hallinnon työpöydällä.
Aulanko on vuosien saatossa koulinut joukostaan monia
erinomaisia kilpapelaajia, mutta myös golfalan hallinnon
ammattilaisia. Yhtenä osoituksena tästä kysynnästä oli
Aulanko Golf Oy:n hallituksen puheenjohtajan, Vesa Ronnun valinta naapuriseuramme toimitusjohtajaksi. Haluan
lämpimästi kiittää Vesaa Aulangon hyväksi tehdystä työstä
niin pelaajana, seuran kapteenina kuin yhtiön hallituksen
kipparinakin.
Pysytään terveenä ja nähdään kentällä!
Teksti: Miika Huhtinen
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Tuula-Kaarina Isosuo
Aulanko Golf Oy:n puheenjohtajaksi

Aulangon golfyhteisön
strategia 2021–2025
Visiomme
Golfin kehitys Suomessa jatkuu – olemme alueemme halutuin golfyhteisö.

Missiomme
Luonto, terveys ja ystävät – monipuolista ja kehittyvää golfia Aulangon perinteitä kunnioittaen.

Strategian painopistealueet
rivuotista harjoittelumahdollisuutta. Pelaajien kehittämisideoita kuullaan tarkalla korvalla, joten antakaahan kuulua
itsestänne. Aulanko on pelaajan paras paikka kehittyä.
Tuemme reittiä vasta-alkajasta aktiivipelaajaksi ja toisaalta
mahdollistamme pelaajan kehittymisen kansainväliselle
huipulle saakka. On tärkeää, että toimimme aktiivisesti Aulangon eri toimijoiden verkostossa. Siten meillä kaikilla on
paremmat mahdollisuudet menestyä. Samoin alueellinen
yhteistyö Tiilaaksossa on tärkeää.

Hei aulankolainen!

T

ervehdin sinua uudessa tehtävässäni Aulanko Golf
Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Otan tämän
palvelutehtävän mielelläni vastaan yllättäen eteen
tulleessa tilanteessa, jossa entinen puheenjohtajamme siirtyi uuteen tehtävään ja ymmärrettävästi erosi
hallituksesta. Onnea Vesalle uusiin hommiin Tawast Golfin
toimitusjohtajana! Jatkamme hallitustyöskentelyä seuraavaan yhtiökokoukseen asti neljän jäsenen voimin. Tulevan
kauden monet tärkeät asiat ovatkin jo tässä vaiheessa
vuotta linjattuja.
Minulle tärkeitä asioita ovat kaikki strategiavalmistelun yhteydessä esille nousseet painopisteet. Osakkuus on aktiivipelaajan paras tapa pelata ja omistaminen on riskitöntä.
Tulevaisuuden kilpailutekijöitä toteutetaan suunnitelmallisesti mm. kehittämällä jatkuvasti peliolosuhteita ja ympä-

Olen syntyperäinen hämeenlinnalainen. Työskentelen nyt
osa-aikaeläkkeelle jäätyäni Etelä-Suomen aluehallintovirastossa neuvottelevana virkamiehenä. Suurimman osan
työhistoriastani olen ollut talous- ja yleishallinnon johtotehtävissä. Golfharrastukseni alkoi, kun ystävämme Tammiset 90-luvun lopulla tulivat meille kylään ja toivat tuliaisiksi
muutaman golfpallon. Olimme mieheni kanssa suunnitelleet jo aiemmin, että aloitamme golfin yhdessä silloin, kun
kolme tytärtämme ovat siinä iässä, että pärjäävät keskenään kotona. Tämä osoittautuikin loistavaksi päätökseksi
monella tavoin. Harrastuksemme alkoi näin muutaman
pallon siivittämänä. Myöhemmin tytöt tulivat mukaan harrastuksen piiriin ja kaikki vävymmekin pelaavat. Lapsenlapsille tarjotaan kokeeksi mailaa käteen heti, kun ovat siihen
riittävän isoja. Golf tarjoaa minulle mm. hyviä hetkiä ystävien kanssa, uusia mielenkiintoisia tuttavuuksia, matkailua,
kuntoilua ja luonnossa liikkumista.
Kevät etenee ja pian pääsemme pelaamaan Aulangon
upeisiin maisemiin. Nyt voimme viimevuotista rauhallisemmin mielin lähteä kentille, kun tiedämme, että korona
ei estä pelaamista, kunhan vain noudatamme annettuja
ohjeita.
Mukavia pelikierroksia toivottaen
Tuula-Kaarina Isosuo

1. Osakkuus on aktiivipelaajan paras tapa pelata
• Osakas pelaa meillä edullisimmin ja saa parhaiten peliaikoja
• Osakkeiden kaikki pelioikeudet ovat käytössä
• Osakkeen omistaminen on tavoiteltua ja riskitöntä
2. Tulevaisuuden kilpailutekijöiden kehittäminen
• Suunnitelmallinen kehitys
• Innovaatioprosessin organisointi ja osallistaminen
• Ympärivuotisen harjoittelu- ja peliolosuhteiden kehittäminen
3. Aulanko on pelaajan paras paikka kehittyä
• Junioripolkumme mahdollistaa kehittymisen kansainväliselle huipulle saakka
• Pelaajapolkumme on reitti vasta-alkajasta aktiivipelaajaksi
4. Yhteistyömahdollisuuksien hyödyntäminen
• Toimimme aktiivisesti Aulangon alueen verkostossa
• Teemme alueellista yhteistyötä Tiilaaksossa
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Risto Salo johti puhetta AGK:n
hallituksen kokouksissa isot vuodet
”Jälkeenpäin voin todeta, että kannatti suostua”

Golfmatkoilla Risto ja Maija Salo ehtivät myös tutustus paikalliseen kulttuuriin. Tässä ollaan junamatkalla
kohti Rooman historiallisia nähtävyyksiä vuonna 2015.

R

isto Salo on ollut todistamassa yhtä Aulangon
Golfklubin historian merkittävimmistä ajanjaksoista. Hän toimi seuran puheenjohtajana juuri
silloin, kun päätös vuonna 2006 avatun Everstin
rakentamisesta syntyi, kenttä valmistui ja saavutti heti ensimmäisillä kausillaan suuren suosion.
”Everstin perustaminen oli puheenjohtajakauteni ehdoton
kohokohta. Se oli oikeaan aikaan ja paikkaan syntynyt ratkaisu kasvavia jäsen- ja pelaajamääriä ajatellen”, Salo kertoo.
Hänen mukaansa projektissa kaikki sujui tavoitteen mukaisesti ja alkuperäisen vision mukaan. Yllätyksiä ei matkan
varrella tullut, ja Aulanko Golf hyötyi myös taitavista kentänrakentajista ja pätevistä urakoitsijoista, joista monet vapautuivat sopivasti seuraavaan projektiin Kytäjän kenttien
valmistuttua.
Salo sanoo ajautuneensa ikään kuin sattumalta perinteisen
golfseuran puheenjohtajaksi. Se tapahtui vuonna 2002, jolloin hän oli ollut viitisen vuotta AGK:n hallituksen jäsenenä.
”Hieman arvelutti ottaa tehtävä vastaan, sillä minulla ei

ollut pitkää taustaa seura- tai järjestötehtävistä. Tartuin
kuitenkin mielenkiinnolla haasteeseen, ja jälkeenpäin voin
todeta, että kannatti suostua.”
Nummen koulussa rehtorina toimineen Salon kyvyt ja pitkäjänteisyys huomattiin Aulangolla nopeasti. Hän oli ehtinyt harrastaa lajia vain pari kolme vuotta, kun tie vei seuran
hallitukseen junioritoimikunnan vetäjäksi 90-luvun lopulla.
”Ne olivat isoja kasvun vuosia kaikilla mittareilla. Pääsin
nopeasti sisälle todelliseen golfbuumiin. Hallituksen kokouksessa päätettiin eräänä vuonna, että maksimijäsenmäärämme on nyt 500. Sitten seuraavana vuonna se nostettiin 600:een ja sen jälkeen 700:ään. Tätä rataa jatkettiin,
kunnes päätimme 900:n rajasta”, hän naurahtaa.
Aulangolla oli takavuosilta kokemuksia pienestä jäsenkunnasta, jolloin kaudet olivat taloudellisesti niukkoja.
Klubilaisten oma työpanos ja talkoot nousivat keskeiseen
rooliin. Kun sitten vuosituhannen vaihteen jälkeen pelaajia
alkoi tulla ovista ja ikkunoista, oli AGK:n vaikea olla tarkastamatta sovittua maksimijäsenmäärää.
”Kentälle pääseminen oli kasvaneilla pelaajamäärillä han-

kalampaa. Aloimme miettiä keinoja ajanvaraukselle, kun
pelkkä palloränni ei enää riittänyt. Kävin klubin juoksevia
asioita hoitaneen valmentaja Tapio Sillanpään kanssa Jyväs-Golfissa tutustumassa ajanvarauskirjaan, joka sitten
Aulangollekin hankittiin. Muutaman vuoden kuluttua
saimme sähköisen ajanvarausjärjestelmän.”
Jäsenmääräkaton nostaminen oli Salon mukaan tärkeätä
myös siksi, että muussa tapauksessa golfista kiinnostuneet
olisivat lähteneet muualle tai siirtyneet toisiin harrastuksiin.
Salo valittiin Suomen Golfliiton liittovaltuustoon kahdeksi
kaudeksi Keski-Suomen alueen edustajaksi. Liittohallituksessa hänen vastuullaan olivat SGL:n viestintä- ja tietotekniset asiat, kuten keskusrekisterin kehittäminen. Liiton
luottamustehtävissä Salo pääsi myötävaikuttamaan, että
Everstille saatiin järjestettäväksi Aulangon Golfklubin historian toiset lyöntipelin SM-kilpailut vuonna 2012.
”Varmasti kilpailut olisivat meille joka tapauksessa tulleet
jossain vaiheessa. Tuossa kohtaa SM-kilpailut oli mukava
saada Aulangolle, ja tarjota kotimaan parhaille amatööreille laadukkaat puitteet uudehkolla kentällä.”
Salo ei muista montaakaan negatiivista asiaa ajastaan
AGK:n puheenjohtajana ja hallituksessa.
”Pari kertaa osui pallo harmillisesti kentän hiekkateillä kulkeneeseen ulkoilijaan. Todennäköisyys tällaisille vahingoille kävi suuremmaksi pelaajamäärän kasvun myötä. Teimme
sitten turvallisuussyistä joitakin lyöntipaikkamuutoksia.”
Hän palaa vielä Everstin syntytarinan alkulähteille, ja muistelee, ettei Aulangon Golfklubissa ollut täyttä yksimielisyyttä kentän rakentamisen käynnistämisestä.
”Oppositiota oli jonkin verran, kun jouduimme ottamaan
velkaa. Toiset näkivät siinä riskin, ja sain yhteydenottoja
asian tiimoilta. Huolet osoittautuivat kuitenkin aiheettomiksi, kun moderni kenttä valmistui kustannustehokkaasti
ja sovitussa aikataulussa.”
Risto nostaa Everstin perustamisen tärkeiksi kivijaloiksi
hankkeen dynamona toimineen Tawast Golfin grand old
manin Arto Kajannon sekä rakennusprojektia vetäneen,
Aulanko Golfin toimitusjohtajana pian 20 vuotta työskennelleen Kari Kuivasaaren panoksen.
”On heidän ansiotaan, että tämä kokonaisuus syntyi Aulangolle, enkä voi kummankaan roolia tarpeeksi korostaa.
Nyt meillä on tarjota täällä jokaiselle harrastajalle jotakin”,
puheenjohtajan nuijan kaimalleen Risto Korpelalle vuonna
2009 ojentanut Salo kertoo.
Salo muistuttaa olevansa tyytyväinen ja otettu, että saanut olla mukana seuran ja kenttäyhtiön hyvän hengen
hankkeissa. Isossa kuvassa hän näkee, että Aulangon ja
Hämeenlinnan seudun muidenkin kenttien tulevaisuus on
hyvillä kantimilla.
”Kaikille kentille on tuntunut riittävän pelaajia. Iso rikkaus
on sekin, että kentät ovat erilaisia.”
Vaikka Salo on harrastanut golfia ”vasta” 25 vuotta, ehti

hän tutustua lajiin jo 80-luvulla Aulangon hotellilla vahtimestarina toimineen hyvän ystävänsä Jorma Koskisen
kanssa. Vuokramailat järjestyivät hotellilta, ja kaksikko kävi
toisinaan kiertämässä kentän kauniina kesäpäivinä. Auringon laskun aikaan pelatut kierrokset organisoi klubin pitkäaikainen sihteeri Pertti Koivunen.
”Itse asiassa aivan ensimmäiset kokemukseni golfista ovat
60-luvun puolivälistä. Kävimme joskus niemenkärjessä illan
tullen kokeilemassa lyömistä koulukaverini isän mailoilla.”
Eläkkeellä oleva Salo pelaa tätä nykyä noin 60–70 golfkierrosta vuodessa. Valtaosa näistä on 18 reiän kierroksia. Kentälle hän lähtee useimmiten lajin pariin muutamia vuosia
myöhemmin tulleen Maija-vaimonsa sekä muiden hyvien
pelikavereidensa kanssa.
Golf on Salojen yhteinen harrastus: saman green card
-kurssin isänsä kanssa käynyt poika Karri pelaa aktiivisesti
ja hieman harvemmin kentälle ehtivä tytär Riikka työskenteli monta vuotta caddiemasterina Hugolla ja Everstillä.
Teksti: Marko Kuivasaari, kuva: Pekka Heinonen

Sattuman sanelema juttu
Monet asiat ovat sattumasta kiinni, kuten Risto Salo toteaa. Hän ei olisi voinut kuvitella liittyessään AGK:n jäseneksi, että toimisi vielä joskus seuran puheenjohtajana. Mutta
näin kuitenkin kävi, ja siitä seura voi olla vain hyvillään. Sen
verran hyväksi järjestömieheksi Salo osoittautui, vaikka hän
aluksi tehtävää hieman empikin.
Sattumasta saattoi sekin olla kiinni, ettei Aulangolla tartuttu 80-luvulla Jukka Paasivaaran ehdotukseen 18-reikäisen
kentän rakentamisesta Everstin naapuriin Metsäkylän maille. Kosti Kuronen ehti piirtää luonnoksen kentästä, ja sitä
myös esiteltiin AGK:n kevätkokouksessa.
Metsänkylän hanke oli sittenkin liian aikainen ja kuopattiin
viimeistään silloin, kun pitkäaikainen aulankolainen Seppo
Nenonen lähti puuhaamaan Tawast Golfin kenttää Paavolankulmaan.
Aulangon kenttähanke osui samoihin aikoihin Linna Golfin
suunnitelmien kanssa, ja herätti pohdintaa kahden 18-reikäisen kentän toteuttamisen järkevyydestä talousalueellamme. Kun kävi ilmi, että hieman pidemmällä hankkeensa
kanssa ollut Linna Golf tulee tarjoamaan palveluitaan ennen kaikkea yrityksille ja matkailijoille, ei normaaliksi jäsenja osakekentäksi kaavaillun Everstin rakentamiselle ollut
esteitä.
Myös maan taloudellisen tilanteen kannalta Eversti syntyi
hyvään aikaan. Kun Suomi ajautui pian kentän valmistumisen aikoihin taantumaan, olisi kenttähankkeelle voinut käydä pari vuotta myöhemmin toisinkin. Nyt Eversti on siinä ja
pysyy, eikä sitä kukaan meiltä pelaajilta pois vie.
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TOIMISTO

Everstille uusi Trackman Golfstudio

AGK VIIKKOKILPAILUT 2021

olfin ulkokausi on Hämeenlinnan leveysasteilla
noin kuuden kuukauden mittainen tiukka rypistys. Mutta jos on hurahtanut golfiin toden teolla,
se toinen vuosipuolikas onkin sitten keksittävä
jotain korvaavaa toimintaa, kun ulos ei pääse pelaamaan.
Osin tätä silmällä pitäen Everstin rangelle rakennetaan talvilämmin golfstudio, joka on kesäisin golfopettajien opetuskäytössä, mutta talvikauden ajan studio toimii simulaattoritilana.
Studio on alustavasti suunniteltu Everstin rangen huoltohallinpuoleiseen päätyyn, nykyisen harjoitusbunkkerin
lähettyville. Huoltohallin läheisyys on painava tekijä rakennuksen sijoittelussa, sillä huoltohallilta saadaan vedettyä
sähköt, vedet ja viemärit kätevästi studiorakennukseen.
Tilaan on suunniteltu lisäksi wc, joka on kesäaikaan myös
rangeharjoittelijoiden käytössä.
Rakennukseen tulee kaksi opetustilaa, joten molemmat
golfopettajat voivat työskennellä siellä yhtä aikaa. Tilat
varustetaan myös Trackman-lyöntianalysaattoreilla, joista
toinen on jo hankittu, ja toinen tullaan hankkimaan lähitulevaisuudessa. Trackmanin kaltaiset laitteet ovat osa nykyaikaista golfopetusta, ja studiotiloissa tapahtuva opetus
takaa sen, etteivät opettajat ja oppilaat ole enää sään armoilla, vaan tunnit voidaan järjestää kelillä kuin kelillä.

Viikkokilpailut järjestetään 27.5. alkaen torstaipäivinä vuoroviikoin Hugolla ja Everstillä.

G

”Svingivalmennuksessa ja tuntiopetuksessa me golfopettajat paneudumme asiakkaan kanssa Trackmanin tuottamaan numerotietoon perusteellisesti ja rauhassa. Tämä
lähestymistapa tarjoaa loistavan metodin vaikeasti hahmotettavien swingin syy- ja seurausketjujen ymmärtämisessä.
Opettajan on luonnollisesti oltava perillä mistä puhuu ja
asiakkaan on ymmärrettävä mistä puhutaan”, Aulangon
head pro Tapio Sillanpää kertoo.
Sillanpää on innoissaan uuden studion mukanaan tuomista mahdollisuuksista ja hän korostaa, että Aulangon palvelutarjonta nousee studion myötä kokonaan uudelle tasolle.
”Trackman-simulaattorin tuottama realistinen ja visuaalisesti näyttävä pelikokemus toimii kesägolfin mainiona
korvikkeena talvella. Omien golftekniikoiden kehittäjänä
simulaattorigolf toimii mielestäni yhtä hyvin tai huonosti kuin varsinainen golf. Visuaalisen kokemuksen lisäksi
Trackman antaa golfgeometriaan perehtyneille arvokasta
numerotietoa lyöntitapahtumasta. Tätä tietoa voi sitten
pyrkiä hyödyntämään oman suorituksen kohentamiseen
pelin kestäessä, jos siihen kykenee”, Sillanpää rohkaisee.
Golfstudion rakennustyöt on tarkoitus saada alulle mahdollisimman nopeasti. Rakennushankkeen edistymisestä
tullaan tiedottamaan kauden aikana Aulangon viestintäkanavissa.
Teksti: Juha Hakulinen, kuva: Trackman

VIIKKOKILPAILUN SÄÄNNÖT
•

•
•

•
•
•

Voit vapaasti valita kilpailupäivän lähtöaikasi kentän
varaustilanteen mukaan. Viikkokilpailuissa myös peliseura valitaan vapaasti. Golfia harrastavan merkitsijän
on kuitenkin oltava lähtöryhmässä mukana.
Viikkokilpailuun osallistutaan ilmoittautumalla caddiemasterille ennen kierrosta. Ilmoittautuminen on
tehtävä paikan päällä toimiston aukioloaikana.
Kilpailukohtaisen maksun suuruus on 5 euroa jäseniltä, joilla on pelioikeus. Muut maksavat lisäksi green
feen tai kierrosmaksun 10-kortilta. Osallistumisoikeus
on vain AGK:n jäsenillä.
Pelimuoto on 18 reiän pistebogey.
Suosittelemme, että tulokset kirjataan mobiililla NexGolfiin. Tulosten kirjaamisessa saat apua caddiemastereilta.
Kaikki pelatut viikkokilpailukierrokset ovat myös virallisia tasoituskierroksia.

•

•

•

Jokaisen viikkokilpailun paras tulos palkitaan pienellä
tavarapalkinnolla. Viikkokohtaiset palkinnot ovat noudettavissa caddiemasterin toimistosta kilpailua seuraavana lauantaina.
Kilpailusarjoja on kaksi (naiset ja miehet pelaavat samassa sarjassa):
• yleinen sarja (s. 1961 ja jälk.), tiit: naiset punainen,
miehet keltainen
• +60–vuotiaat (s.1960 ja ennen syntyneet), tiit: naiset punainen, miehet Hugolla keltainen ja Everstillä sininen
Kauden lopussa palkitaan yleisen sarjan 3 parasta kilpailijaa, jotka ovat osallistuneet vähintään 6 viikkokilpailuun. Pelaajan kausitulokseen lasketaan 6 parhaan
viikkokilpailun yhteenlaskettu tulos. +60 v. sarjan parhaille on suunnitteilla shoot out-loppukilpailu Hugolla.

Maksuton NexGolf Basic
-mobiilisovellus nyt ladattavissa
Olemme hankkineet koko jäsenistön käyttöön NexGolf-mobiilisovelluksen Basic-tason.
NexGolf App Basic -tasolla pääset käyttämään NexGolf-mobiilisovellusta ajanvaraukseen, AGK:n kilpailuihin
ilmoittautumiseen sekä kätevää mobiilituloskorttia harjoitus- ja tasoituskierrosten tulosten syöttämiseen. Tulosten
syöttämiseen klubin järjestämissä kilpailuissa et tarvitse
enää erillistä kilpailukohtaista koodia, vaan tulosten syöttäminen onnistuu suoraan mobiilisovelluksen kilpailutoiminolla.
NexGolf-mobiilisovelluksen saat ladattua puhelimeesi sovelluskaupasta NexGolf-hakusanalla. Sovellukseen kirjautuminen tapahtuu jäsenen omilla NexGolf tunnuksilla.
NexGolf Appin Premium-taso on edelleen normaalisti jäsenen itse hankittavissa, ja se tuo mukanaan mm. tilastointiin
liittyvä ominaisuuksia.

Talvikaudella golfstudio toimii Trackman-simulaattorina.
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Teksti: Maire Rissanen, kuva: Kari Marin

PRO

Golfopetus on meidän juttu

K

oko aulankolainen toimintamme heijastelee tunteita ja arvoja.
Jotta jäsenyys ja osakkuus Aulanko Golfissa
koettaisiin tavoittelemisen arvoiseksi, olisi jäsenyyteeen ja osakkuuteen kyettävä liittämään positiivisia,
vahvoja tunnesiteitä ja konkreettisia, hyödyllisiä arvoja.
Aulanko Golfin uuden palvelustrategian pyrkimyksenä on
kehittää jäsenyydestä AGK:ssa ja osakkuudesta Aulanko
Golf oy:ssä houkutteleva. Voisimmeko jopa sanoa, että aulankolaisuus olisi tulevaisuudessa arvo sinänsä?

Kevään tervehdys teille,
ponteva seniorijoukko
Seuraottelut houkuttelevat runsaasti osallistujia – Everstillä vieraana oli Nokia River Golf.

T

oiveikkailla ajatuksilla suuntaamme tämänkin kesän golfin pariin. Nautitaan tulevista tapahtumista,
toistemme näkemisestä ja pelaamisen riemusta –
koronan rajoitteet huomioiden.
Toimintamme perustana ovat AGK:n strategia ja Suomen
Golfliiton Golf50+terveys- ja liikuntaohjelma. Meitä seniori-ikäisiä golfaajia on seurassamme noin tuhat. Osa pelaa
omatoimisesti kuntoa ylläpitäen, nauttien peliseurasta ja
ympäröivästä luonnosta. Erilaisiin kilpailuihin ja yhteisiin
tapahtumiin osallistuu parikymmentä prosenttia. Kilpailuihin toivotaan runsasta osanottoa, varsinkin naisista.
Golf-lajiin on tullut vähäisiä muutoksia hiljalleen. Vuoden
2019 sääntötarkennukset yksinkertaistivat pelaamista selvästi. Pohdintaa toi myös viime kaudella tasoituslaskennan
muutos. Näitä sitten opetellaan jatkossakin. Digimaailman
mausteet yritetään opetella myös.
Kauden 2021 toiminta on tätä kirjoitettaessa vasta hahmottumassa. Viime kausi onnistuttiin tiukalla koronaohjauksella käynnistämään jo huhtikuussa. Toivotaan samaa
tällekin kaudelle.
Vaikka pääpaino kaikessa toiminnassamme on vahvasti
kuntoliikunnalla, niin myös kilpailutoiminta jatkuu edellisten vuosien tapaan runsaana ja monipuolisena. Pelaajamme osallistuvat golftoimintaan monialaisesti, paikallisesti,
alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Golfkautemme alkaa perinteisellä Early Birdie tapahtumalla, jolla on takana jo 17 vuoden historia.
Kuukauden ensimmäinen perjantaiaamu Hugolla lähdetään leppoisasti pelikierrokselle.
Innostavaa lähipeliä Veikon vetämänä jatketaan kuukauden ensimmäisenä maanantaina Hugolla.
Keskiviikkoinen viikkokisa Tawast Golfin kanssa lähtee
käyntiin toukokuun ensimmäisellä viikolla.
Tuttu Prismapeli Aulangon senioreille alkaa toukokuun
viimeisenä maanantaina, jatkuen kesän ajan. Peli- ja reissuretkiä tehdään kesän aikana mahdollisuuksien mukaan.
Kolmen kentän pelimatka suuntaa Porin alueelle. Seuraottelut Kanava Golfia ja Nokia River Golfia vastaan käydään
Everstin kentällä. Omat seniorimaraton ja Senior Cup ovat
edelleen ohjelmassa.
Paljon muitakin kisoja ja tapahtumia on tulossa. Ns. 10-seuran ottelu pelataan Messilässä, kaupunkiottelu Hämeenlinna-Hyvinkää pelataan Everstillä, Koivikkokisa ja Tunari Kiulu Hugolla.
Nyt vain toivokaamme, että voimme nauttia pelaamisesta
ja yhdessä olemisesta ilman rajoituksia.
Senioreiden tiedotteet ja ajankohtaiset tapahtuma-asiat
löytyvät AGK:n jäsensivulta kohdasta Seniorit, muistakaahan katsoa. Toimikunnan jäsenten tiedot löytyvät sieltä,
ottakaa yhteyttä, toimitaan yhdessä.

AULANKOLAINEN 1/2021

Osana aulankolaista palvelukokonaisuutta golfopetustoiminta on merkittävänä näyteikkunana ulospäin henkilöille, jotka etsivät uutta mielekästä ja turvallista harrastusta.
Myös jo pelaamisensa aloittaneet, mutta kenties vielä alkumetreillä haparoivat tuoreet jäsenemme kaipaisivat rohkaisua meiltä golfopettajilta ja peliseuraa kokeneemmilta
klubilaisilta. Antaako nykyinen pelaajapolku ( tai sen puute
) alkeis- ja jatkokursseineen riittävät eväät golfharrastuksen
todelliseen aloittamiseen ja jäsenyyteen sitoutumiseen?
Vaikka sitouttamisaste jäsenyyteen alkeiskurssin jälkeen

meillä Aulangolla onkin maamme kärkiluokkaa, uskon että
voimme tehdä tämän vieläkin paremmin. Miten me golfopetustoiminnasta vastaavat ja klubimme aktiivit voisimme sitten edesauttaa osaltamme tässä asiassa?
Uskon että ratkaisu piilee yhteen hiileen puhaltamisessa ja
jämäkän strategian löytämisessä.
Golfopetustoiminnan strateginen ydin tulevaisuudessa on
omista jäsenistä huolehtiminen ja pelaajapolun luominen
aloittelijoille. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että peruskurssin jälkeen tutustutamme uudet jäsenet toimintaamme paremmin ja autamme heitä löytämään peliseuraa. Jotta onnistuisimme tässä tehtävässä, on meidän golfklubina
luotava toimintamalli, joka jalkauttaa klubimme aktiiveja
talkoisiin uusien jäseniemme kotouttamisessa. Tässä tärkeässä tehtävässä me ammattiopettajat toivomme saavamme apuvoimia toimikuntien aktiiveista.
Palataan aiheeseen hyvissä ajoin ennen kauden alkua.
Reipasta golfkautta 2021 ja pysykäähän terveinä!

Teksti ja kuva: Tapio Sillanpää
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Naistoimikunta esittäytyy
AGK naistoimikunta vastaa naisten tapahtumakalenterin suunnittelusta ja naisille suunnattujen tapahtumien järjestelyistä. Naisten syyskokous valitsee vuosittain 2-3 uutta jäsentä naistoimikuntaan erovuorossa olevien tilalle. Toimikuntapesti
on yleensä 3 vuoden mittainen.

Saara Elväs
Golfikä: 11 vuotta.
Kivointa golfissa: En vastaa perinteisesti että lajin helppous vaan lajin monipuolisuus. Saa
liikuntaa, tapaa ihmisiä ja voi kilpailla itsensä kanssa. Ja kierroksen jälkeen voi vielä venyttää
nautiskelua käymällä läpi kertyneitä tilastoja.
Kurjinta golfissa: Pelikauden lyhyys.
Lempimaila: Tämä on vaikea, melkein voisi sanoa kaikki paitsi väyläpuut. Mutta jos joku on
pakko valita niin ehkä draiveri, tai rauta 6 tai pitcheri…
Paras reikä ikinä: Hugon 3, jossa pelasin viime kesänä elämäni ensimmäisen ja (tähän mennessä) ainoan eaglen. Avauslyönti vieri noin 2 metrin päähän lipusta ja pienestä sydämentykytyksestä huolimatta putti upposi onnistuneesti.
Huonoin reikä ikinä: tämä on vaikeampi, kun valinnanvaraa riittää. Ehkä Hugon 9 jossa usein
ajaudun väylän vasempaan reunaan ja sieltä puiden/puskien kautta matka greenille voi kestää
yllättävän pitkään. Muistan hyvin kun kerran hyvän harkkakierroksen päätteeksi löin tien viereisestä pusikosta noin 6-8 lyöntiä ennen kuin annoin periksi ja droppasin pallon väljemmille
vesille. Lopputulos oli kaksinumeroinen, tarkan luvun olen aktiivisesti yrittänyt unohtaa…

Virpi Mikkonen
Golfikä: pelannut puolen tusinaa vuotta
Kivointa golfissa: kaverit ja luonnon vihreys
Kurjinta golfissa: jos ei pääse pelaamaan silloin, kun haluaisi
Lempimailani: rautakutonen, mutta viime kesänä sain viimein pitcherinkin bagiini ja sekin
alkaa tuntua aika käteensopivalta
Paras reikä ikinä: Hugon 8-väylällä birdie ihan ekoina pelivuosina
Huonoin reikä ikinä: lähes jokaisella Hugon kierroksella ensimmäinen väylä - sen kesyttäminen
vaatii vielä töitä!

Anna Rontu
Golfikä: Olen aloittanut golfin 16 vuotta sitten Aulangolla Sillin opissa.
Kivointa golfissa: Onnistumiset, ystävät ja se, että on aina mahdollisuus kehittyä paremmaksi
Kurjinta golfissa: Se kun puttaa birdietä mutta korttiin kirjoitetaankin bogi tai joskus jopa tupla
Lempimailani: Luottomailakseni on muodostunut rauta 4, vaikkei se aina täysin tottelekaan
Paras reikä ikinä: Kesällä 2020 tein Everstin 7. reiälle eaglen. Se onkin ainoa golfiin liittyvä saavutus, jossa päihitän mieheni.
Huonoin reikä ikinä: Joskus seikkailtuani saman väylän aikana pariin kertaan metsässä,
heinikossa ja kahdessa eri bunkkerissa tuli mieleeni, että pääsenköhän tällä väylällä koskaan
reikään asti.

Minna Haantaus-Pekarila
Golfikä: pelannut reilun 10v , kesägolffari ja joka kesä jotain uutta oppinut golfista
Kivointa golfissa: Itse peli kentällä on se suola, yllättänyt itsenikin kun tykkään osallistua kisoihin niin yksilö kuin parikilpailuihinkin.
Kurjinta golfissa: “työ haittaa harrastusta”
Lempimailani: Hybridi 4, toimii maassa ja tiillä. Rauta ysi oli viime kesän “lemppari” chippeissä.
Paras reikä ikinä: Eversti tii 14 “holari”
Huonoin reikä ikinä: “muisti on kadottanut nämä”

Susanna Heimsch
Golfikä: Suoritin greencardin 2005, mutta vasta 2013 innostuin pelaamaan enemmän.
Kivointa golfissa: Golfissa on hauskinta pelin lisäksi tutustuminen uusiin ihmisiin ja mahdollisuus pelata upeissa paikoissa eri puolilla maailmaa.
Kurjinta golfissa: Kurjinta on, kun ei osu palloon, vaikka kuinka takoisi.
Lempimaila: Lempimaila on hybridi – toimii joka säällä.
Paras reikä ikinä: Everstin paras reikä on 3
Huonoin reikä ikinä: huonoin on Everstin 9, jonka kyllä vielä jonain päivänä selätän.

Kaija Sinko
Goflikä: pelannut 14–15 vuotta, ensimmäinen kesä meni välillä puskissa itkiessä ja lajin vaikeutta kauhistellessa, mutta sitten kesällä 2008 alkoi pelaaminen vähän sujua ja se ollut menoa
sen jälkeen.
Kivointa golfissa: sosiaalisuus, ulkoilu ja onnistuneet lyönnit. Flow tila kerran kaudessa, kun
unelmakierros toteutuu.
Kurjinta golfissa: odotteleminen tiiboxissa
Lempimailani: rautafemma, kun saa tarkan lähestymisen griinin kanttiin tai griinille
Paras reikä ikinä: Birdie Everstin 11:tä ja vielä kisassa
Huonoin reikä ikinä: 13 lyöntiä Hugon 4:lla ja lyöntipeli kisassa.

Katja Kuusinen
Golfikä: neljä vuotta sitten olin Aulangon Lady Golf päivässä ystävän houkuttelemana ja 2018
keväällä suoritin green cardin. Siitä lähtien olen yrittänyt opetella peliä vapaa-ajan sallimissa
puitteissa. Välillä on onnistunut paremmin, välillä vähän rauhallisemmin, mutta kiva harrastus.
Kivointa golfissa: ulkoilma, rentoutuminen työn jälkeen ja mukava seura
Kurjinta golfissa: illan aikainen pimeneminen
Lempimailani: kutonen toimii yleensä hyvin
Paras reikä ikinä: taitaa olla Tawastin 14, niin lyhyt kuin onkin
Huonoin reikä ikinä: sen täytyy olla Hugon 6:n hiekkaeste tai Everstin 7:n vesieste, siis se jonka
yli pystyn lyömään milloin vain… kuinka monta palloa sinne on uponnut…

Naisten tapahtumakalenteri ja viestintä
Tapahtumakalenteri julkaistaan seuran sivuilla. Tapahtumista viestitään myös naisten uutiskirjeissä, joita kauden
aikana tulee noin kerran kuussa sekä AGK naisten WhatsApp ryhmässä. WhatsApp ryhmään pääset laittamalla
viestiä naistoimikunnan jäsenille.
Naisten kauden 2021 tapahtumakalenteria esitellään 20.4.2021 järjestettävässä virtuaalisessa kevätkokouksessa.
Tervetuloa mukaan kokoukseen ja kaikkiin naisten tapahtumiin.
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MAN POWER TOUR

kapteeni

AULANKOLAINEN 1/2021

Mpt:n startti toukokuussa
MPT-osakilpailut pelataan 18 -r tasoituksellisena lyöntipelinä. Jokaisesta osakilpailusta jaetaan pisteitä sijoituksen
mukaan 1. sija 10 pistettä 2. sija 9 pistettä 3. sija 8 pistettä
jne. Myös extra pisteitä on osakilpailuissa jaossa (pisin drive- ja lähin lippua -erikoiskilpailuissa).
Henkilökohtaisiin
pisteisiin huomioidaan neljän parhaan osakilpailun pisteet. Mikäli osallistuu kaikkiin kuuteen osakilpailuun, niin
lopputuloksiin huomioidaan neljän parhaan osakilpailun
pisteet ja lisäksi kahdesta muusta osakilpailusta osallistumispisteet. Eniten pisteitä kerännyt palkitaan kauden päätteeksi vihreällä takilla, johon kirjaillaan voittajan nimi (kiertopalkinto). Kokonaiskilpailun kolme parasta palkitaan,
kuten myös kunkin osakilpailun kolme parasta.
Osakilpailut järjestetään pääasiassa Everstillä, mutta yksi
osakilpailu myös Hugolla ja yksi kilpailu vieraskentällä. Kilpailumaksu sisältää aterian ja juoman.
Tervetuloa mukaan nauttimaan rennosta ja mukavasta peliseurasta, josta varmaan löydät uusia pelikavereita itsellesi.
Seuraa ilmoittelua uutiskirjeissä, ilmoitustauluilla ja seuramme nettisivuilla miesten osiosta.

MPT alustavat
kilpailupäivät:
la 15.5. klo 13 Eversti
la 12.6. klo 10 Hugo
pe 16.7. klo 15 Eversti
la 24.7. vierasreissu
su 29.8. klo 13 Eversti
su 19.9. klo 12 Eversti

Teksti: Jussi Aaltonen, kuva: Tapio Sillanpää

Kapteenin terveiset

K

entät ovat selviytyneet talvesta hyvin ja Juha joukkoineen saa ne varmasti pian täyteen loistoonsa.
Ennekuin pääsemme pelaamaan, on hyvä palauttaa mieliin muutama asia.
Tärkeä osa kentän hoitoa on se, miten me pelaajat pidämme kentistämme huolta. Jokainen varmasti muistaa nähneensä korjaamattomia lyöntijälkiä sekä pallon putoamisjälkiä.
Olemme kaikki varmasti samaa mieltä siitä, että näihin
asioihin voimme vaikuttaa korjaamalla omat ja kanssapelaajilta huomaamatta jääneet jäljet ja roskat. Pienellä vaivalla ja yhteistyöllä kenttämme ovat loistokuntoisia koko
kauden ajan.
Turvallisuus on meille kaikille tärkeä asia ja siksi pyytäisin
meitä kaikkia huomioimaan kentällä liikkuessamme kanssapelaajiamme turvallisuuden. Koronatilanteeseen liittyvät ohjeistukset tulee ottaa huomioon. Toimistomme hoitaa koronaohjeistuksen päivityksen ja tiedottamisen.

Tulen järjestämään tulevan kauden aikana uusille jäsenille
suunnattuja Kapteenin kierros tapahtumia. Kapteenin kierrokset järjestetään Everstillä tiistaisin 1.6., 6.7. ja 3.8.2021
klo 17.30 alkaen. Tapahtuma aloitetaan toimikuntien esittäytymisellä, jonka jälkeen siirrytään seuraamaan kapteenin peliryhmän selviämistä yleisimmistä kierroksella
tapahtuvista sääntö- ja etikettitilanteista. Kierroksen kestoaika on noin kaksi tuntia.
Kierrokselle voit ilmoittautua toimistolle toimisto@aulankogolf.fi tai soittamalla 03-6537741.
Tervetuloa mukaan!
Oikein mukavaa kevättä ja hyviä pelihetkiä kaikille aulankolaisille kaudella 2021!

Teksti: Jari Aarnio, kuva: Juha Hakulinen
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Aulanko Golf Oy:n osakkaan edut 2021
1. OMISTAJAEDUT, JOITA VOI KÄYTTÄÄ VAIN OSAKEREKISTERIIN MERKITTY OSAKAS *
* Etu koskee osakkaita, riippumatta siitä, onko pelioikeus
siirretty toiselle henkilölle. Mikäli omistajaksi on merkitty
yritys, voi yritys nimetä yhden yrityksen edustajan käyttämään yrityksen omistamien osakkeiden osakasetua.

•

Osakkaan vieraan Green fee:
o Vieras green fee Eversti 18 r. 40 €/hlö.
o Vieras green fee 9 r. Hugo, 15 €/hlö.
o Enintään kolmelle vieraalle kerrallaan samassa
lähdössä osakkaan kanssa
• Range maksut:
o 10 pallokorin lataus rangekorttiin 15 €
• Golfauton kierrosmaksut:
o 18 reiän kierros 20 €
o 9 reiän kierros 15 €
• Pelioikeuden vaihto pelikierroksiin
o Osakas voi vaihtaa osakkeensa pelioikeuden
20 täyteen (18 r.) pelikierrokseen. Kierrokset
ladataan kortille 9 reikäisinä, joten kortille 		
ladataan 40 kpl 9 reiän kierrosta. Ladattuja kierroksia voi käyttää kuka tahansa green fee 		
maksuksi ja ne ovat voimassa sen pelikauden
ajan, jolloin pelioikeuden vaihto on suoritettu.
	Ilmoita pelioikeutesi vaihdosta pelikierroksiin
ennakkoon toimistoon toimisto@aulankogolf.fi

•

GREEN FEE EDUT KUMPPANIKENTILLE		
o 2 kpl maksutonta green fee kierrosta Messilä
Golfissa. Varausoikeus aikais.7 päivää
o 2 kpl maksutonta green fee kierrosta Laukaan
Peurunkagolfissa. Varausoikeus aikais.5 päivää
o 1 kpl maksuton green fee kierros Kankaisten
Golfissa. Varausoikeus aikais.4 päivää
o Varaa lähtöaikasi suoraan kumppanikentältä
aikaisintaan mainitun varausoikeuden mukaan.
o Edut ovat voimassa arkipäivinä (ma-pe).
o Kun saavut pelaamaan, ilmoita pelaavasi Aulanko Golfin osakasoikeudella.
o Etua ei voi käyttää useampaan kertaan, vaikka
osakas omistaa useamman osakkeen.
o Etu ei ole voimassa ennakkovarauksissa eikä
ryhmien varauksissa (klubimatkat yms.)

2. EDUT, JOITA VOI KÄYTTÄÄ OSAKAS, JOKA ON NIMETTY OMISTAMANSA OSAKKEEN KÄYTTÄJÄKSI
• Lähtöaikojen varausoikeus: 14 päivää
• Lisäpelioikeus Tawast Golfin kentälle, 150 €
Etujen käyttöön saattaa tulla koronaviruspandemian aikana rajoituksia – tarkista edun voimassaolo toimistosta.
Etujen yhteenlaskettu arvo on useita satoja euroja – vieläkö mietit oman osakkeen hankintaa?

Etujen käyttöön saattaa tulla koronaviruspandemian aikana rajoituksia – tarkista edun voimassaolo toimistosta.
Etujen yhteenlaskettu arvo on useita satoja euroja – vieläkö mietit oman osakkeen hankintaa?
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hallitukset 2021
Aulangon Golfklubi ry:n hallitus
Miika Huhtinen
puheenjohtaja
Puh. 040 563 9650
miika.huhtinen
@gmail.com

Pekka Heinonen
varapuheenjohtaja
ja kilpailutoimikunta
Puh. 050 588 9579
heinosenpekka
@gmail.com

Maire Rissanen
senioritoimikunta
Puh. 0400 103608
maire.rissanen@pp.inet.fi

Jari Aarnio
kapteeni
Puh. 044 243 2239
bana.aarnio
@gmail.com

Jussi Aaltonen
miestoimikunta
Puh. 040 744 8781
jp.aaltonen76@gmail.com

Kirsi-Marja Kauppinen
sihteeri
Puh. 040 743 7656
kirsi-marja.kauppinen@palkeet.fi

Juha Santala
Junioritoimikunta
Puh. 040 736 5136
juha.santala@icloud.com

Saara Elväs
lady kapteeni
Puh. 0400 861 004
selvas@hotmail.fi

Juuso Lindfors
edustuspelaajat
Puh. 0400 377 534
jute.lindfors@gmail.com

Aulanko Golf Oy:n hallitus
Tuula-Kaarina Isosuo
puheenjohtaja
Puh. 040 569 1251
tupu.isosuo@gmail.com

Miika Huhtinen
varapuheenjohtaja
Puh. 040 563 9650
miika.huhtinen@gmail.com

Onko
svingissäsi
kankeutta?
Ota ensimmäinen askel kohti sulavampaa
svingiä vastaanotollani. Minulla on yli 30
vuoden kokemus golfin parista, ja osaan
varmasti auttaa sinua erilaisissa kehonhuollon asioissa.
Kaikki hierontapalvelut AGK:n jäsenille
kesäkuun loppuun asti 10 prosentin
alennuksella.
Vastaanottoni sijaitsee Rauhankatu 3:ssa,
SensoCenterin tiloissa.
Ajanvaraukset www.hierojakarlen.fi
Golfterveisin,
koulutettu hieroja ja urheiluhieroja Henri Karlén

Rauno Lehtimäki
hallituksen jäsen
p. 0500 875 153
rauno.lehtimaki@gmail.com

Janne Korpela
hallituksen jäsen
0400 813 270
korpelajanne70@gmail.com
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AULANGON GOLFKLUBI RY MUKAAN
PIHLAJALINNA BONUS -SOPIMUKSEEN
Koko Suomen lääkärikeskus Pihlajalinna on luonut urheiluseuroja taloudellisesti tukevan Pihlajalinna Bonus
-mallin. Pihlajalinna maksaa Aulangon Golfklubi ry:n junioritoiminnalle bonusta sovitun osuuden niistä ostoista,
joita seuraa tukevat henkilöt ovat Pihlajalinnassa edeltävän vuoden aikana tehneet.
Jos esimerkiksi golfkentällä pallo lentää pöheikköön
ja sitä hakiessa nyrjähtää nilkka, voi asiakas hakeutua
Pihlajalinnaan hoitoon. Kaikki hänen lääkärikäyntinsä,
tutkimuksensa ja kuntoutuksensa kasvattavat junioritoiminnalle maksettavaa bonusta, vaikka maksajana olisi
tapaturmavakuutus.
Nyt Aulangon Golfklubi ry:n jäsenillä, heidän perheenjäsenillään ja kaikilla, jotka haluavat tukea seuran
junioritoimintaa, on mahdollisuus liittyä Pihlajalinna
Bonukseen ja valita tuen kohteeksi Aulangon golfklubi
ry. Näppärimmin liittyminen hoituu Pihlajalinna-terveyssovelluksessa, jonka voi ladata maksutta älypuhelimen
sovelluskaupasta. Tarkemmat ohjeet löytyvät osoitteesta
pihlajalinna.fi/bonus tai Aulanko Golfin kotisivuilta.

ruoansulatuskanavan tähystyksiin. Toimipisteessä toimii
myös fysioterapiaosasto ja hammasklinikka. Tämän
lisäksi konserniin kuuluu Vanajantie 10 -osoitteessa toimiva Forever-kuntoklubi, josta löytyy
liikuntamahdollisuuksia yksilöharjoittelusta
ryhmäliikuntaan sekä personal trainerien
palvelut.
Pihlajalinnalle on suuri kunnia päästä
tukemaan paikallista ja perinteikästä
urheiluseuraa. Aulangon Golf-klubilla on tarjolla monipuolista toimintaa nuorimmista lajin harrastajista
senioreihin saakka. Pihlajalinna
Bonus -sopimuksella pystymme
tukemaan Aulangon golfklubin
pitkäjänteistä kehitystyötä nyt ja
pitkään tulevaisuudessa.

Tue Aulangon Golfklubia keskittämällä
LÄÄKÄRIKÄYNNIT PIHLAJALINNAAN

Hämeenlinnassa 7.4.2021

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

Arvo Haapanen
geriatri, aluejohtaja Pihlajalinna

LUE LISÄÄ JA LIITY pihlajalinna.fi/bonus

ETUSI BONUSJÄRJESTELMÄÄN LIITTYESSÄ:

Pihlajalinnalla on runsaasti toimintaa Hämeenlinnassa.
Osoitteessa Raatihuoneenkatu 10B toimii täyden palvelun lääkärikeskus, josta löytyy niin yleis- kuin erikoislääkäreidenkin palvelut sekä laaja työterveyspalvelujen
verkosto. Pihlajalinna tarjoaa kaikki modernit tutkimuspalvelut aina verikokeista magneettikuvaukseen ja

• ensimmäinen lääkärikäynti ilman toimistomaksua (norm. 20 euroa)
• punkkirokotus -20 % (norm. lapset 56,80 e ja aikuiset 58,60 e**)
Tapaturman tai sairauden yllättäessä pääset nopeasti lääkärin vastaanotolle Pihlajalinnan toimipisteessä
Hämeenlinnassa. Pihlajalinna tarjoaa yleis- ja erikoislääkäripalveluiden lisäksi monipuolisia tutkimus-,
toimenpide- ja leikkausmahdollisuuksia.
Yhteistyö Pihlajalinnan ainutlaatuisen Bonusohjelman
kautta avaa seuramme junioritoiminnalle uuden
ansaintamahdollisuuden. Tuen avulla meillä on hieno
mahdollisuus kehittää ja laajentaa junioritoimintaamme
uudelle tasolle. AGK:n ja junioritoiminnan puolesta toivon, että mahdollisimman moni aulankolainen perheenjäsenineen liittyy Pihlajalinnan kanta-asiakasohjelmaan
ja valitsee bonustuen kohteeksi AGK:n.
Kari Kuivasaari
Toimitusjohtaja
Aulanko Golf

AJANVARAUS pihlajalinna.fi • 010 312 010*
HÄMEENLINNA, Raatihuoneenkatu 10
*Puhelun hinta lanka- sekä matkaliittymästä 8,4 snt/min.
**Rokotuksen hinta muodostuu rokotuskäynnistä toimistomaksusta, kantamaksusta ja rokotteen hinnasta.

TÄLLÄ ETUSETELILLÄ
Kuva on 2020 Pihlajalinna Shamble -kisasta Aulangolta.
Kuvassa vasemmalta: Petteri Kousa, Vesa Linna, Harri
Laine, Patrik Laine, Arvo Haapanen, Jari Torkkel, Satu
Saarinen, Timi Torkkel, Jaakko Hautakangas

5 X FYSIOTERAPIAKÄYNTI (á 45 MIN) YHT. 250 €
Normaalihinta 364 e sisältäen toimistomaksun. Tarjous on voimassa 31.10.
2021 saakka Pihlajalinnan Hämeenlinnan toimipisteessä.

AJANVARAUS
pihlajalinna.fi
010 312 010*
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TOIMISTO TIEDOTTAA
Ilmoita osoitetietosi Aulanko Golfin toimistoon

•
•
•
•

Toimisto ja toimikunnat lähettävät kauden aikana
useita Aulanko Golfin sähköpostiuutiskirjeitä.
Varmista siis, että Sinulla on toimiva sähköpostiosoite
rekisterissämme.
Muuttuneet kotiosoitetiedot voit ilmoittaa toimistoon
sähköpostilla toimisto@aulankogolf.fi
Yhteystiedot voit päivittää myös itse omilla tunnuksillasi NexGolfissa.

Asiakaskortti

•

•
•
•

Mikäli haluat vaihtaa osakkeen pelioikeuden asiakaskorttiin ladattuihin green fee-kierroksiin
(sis.
40 kpl 9 r. kierrosta), ilmoita vaihdosta toimistoon
etukäteen.
Asiakaskortilla voit maksaa myös perheenjäsentesi ja
ystäviesi pelikierrokset.
Asiakaskortille ladatut kierrokset ovat voimassa pelikauden loppuun saakka, jonka jälkeen jäljelle jääneet
kierrokset nollautuvat.
Asiakaskortti on kestokortti, joten säilytä kortti seuraavan kauden latauksia varten.

SOLO-rangekortti

•
•

Solo-kortin ostosta peritään ensimmäisen latauksen
yhteydessä 8 euron korttimaksu. Säilytä korttisi uudelleen latauksia varten.
Range-koneella SOLO- kortti viedään Solo-tunnuksella olevan ruudun kohdalle, jolloin kone syöttää korillisen pallojen. Näyttöruutu ilmaisee jäljelle jääneiden
pallokorien määrän. Kortille voi suorittaa täydennyslatauksen caddiemasterin toimistossa, vaikka siinä on
vielä vanhaa latausta jäljellä.

Liikuntasetelit

•

Vuotuiset peli- ja jäsenmaksut voi maksaa myös
Smartum, ePassi, Edenred, Tyky, Eazybreak ja Ticket
Mind&body liikuntaetupalveluilla. Maksaessasi peli- ja

•

jäsenmaksusi em. palveluilla ota yhteys etukäteen os.
mervi.tabermann@aulankogolf.fi
Samoilla palveluilla voi maksaa myös green feen suoraan caddiemasterille.

Bag-kaapit

•

Bag- kaappimaksut laskutetaan viime kauden tietojen
perusteella. Ota yhteys toimistoon, mikäli haluat
vuokrata uuden kaapin tai luopua sen vuokrauksesta.

Tasoituskortit – syötä omat harjoituskierrokset
tasoituslaskentaan

•
•
•

•

Harjoituskierroksen tuloskortin voit syöttää myös itse
tasoituslaskentaan kirjautumalla omilla tunnuksillasi
NexGolfii.
Harjoituskierroksilla pelatut tasoituskortit voit palauttaa myös sisällä oleviin postilaatikkoihin.
Harjoituskierroksella pelatusta tasoituskierroksesta
on ilmoitettava ennen kierrosta mukana pelaavalle
merkkaajalle. Merkkaajan nimikirjoituksella (+nimen
selvennys) varustettu kortti palautetaan myös silloin,
kun kierrostulos ei ole tasoitusta laskeva.
NexGolfiin syötettyihin tasoituskierroksiin ilmoitetaan
merkkaajan nimi.

Jäsen- ja osakasinfo

•

Pelaamiseen, osakkuuteen ja jäsenyyteen liittyvää
informaatiota löydät kotisivujen JÄSEN- ja OSAKASINFOSTA www.aulankogolf.fi/jäsen. Osoite kannattaa
lisätä myös selaimesi suosikkeihin.

Junioripelioikeuden tilaaminen

•

Olemme muuttaneet laskutuskäytäntöämme siten,
että vastaisuudessa myös alle 21-vuotiaat aktivoivat
pelioikeutensa vuosittain. Aktivointi onnistuu helpoiten kotisivujemme sähköisellä pelioikeusilmoituslomakkeella. Pelioikeuden voi tilata myös sähköpostilla
os. toimisto@aulankogolf.fi

Tarjoamme Holari-turvan AGK:n jäsenille
kaudelle 2021.
Lunasta maksuton turvasi osoitteessa
pohjantahti.fi/hio.
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HINNASTO 2021
AIKUISET (pelioikeus Eversti + Hugo)		
€
-Osakkeen vastike				720
- AGK Kausikortti, 				
890
- AGK Kausikortti 21 – 30 v. (vain jäsenille)		
490
- Lisäpelioikeus Tawast Golf 			
Osakas 150, ei-osakas 250
-AGK:n jäsenmaksu 				90
SARJAKORTIT (vain jäsenille)
- Hugon 10–kortti (10 x 9 r.)			
200
- Everstin 10-kortti (10 x 18 r.)			
500
JUNIORIT (pelioikeus Eversti + Hugo)
-Alle 16 -v. 					110
-16 – 18 -v. 					
160
-19 – 20 –v. 					
250
-Lisäpelioikeus Tawast Golf 			
75
-AGK jäsenmaksu, alle 22 –v. 			
42
GREEN FEE-HINNAT				Hugo, 9 r.
Eversti, 18 r.
Eversti, 9 r.
- Vierailija					28		58		38
- TeeTime.fi etuhinta				24		54		34
- AGK:n jäsen					24		54		34
- Osakkaan vieras (samassa lähdössä)		
15		
40
- Juniori (<22 v.) ja opiskelija* (<28 v.)		
14		
28		
18
RANGE, GOLFAUTO, BAG-KAAPPI		Hinta		Osakkaan hinta
-Rangepoletti 					3 		2
-Junioripoletti, alle 22 –v. 				
1,50
-Rangekorttimaksu (kertamaksu)			8		8
-10 kpl latausmaksu 				25		15
-30 kpl latausmaksu 				60		45
-Golfauto vieraspelaaja 18 r. / 9 r.			
45 / 30		
-Golfauto pelioik.pelaaja 18 r./ 9 r.			
30 / 20 		
20 / 15
-Bag-kaapin kausimaksu Eversti 			
50 		
30
-Golfauton P-kausimaksu bensa/sähkö		
80/ 120		
50/ 100
Liikuntasetelit: Smartum, ePassi, Eazybreak, Edenred, Tyky ja Ticket Mind& Body
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OP Golfkoulun
aloituskurssit junioreille
AGK järjestää aloituskursseja
uusille 6–15-vuotiaille junioreille.
• 6-11 vuotiaat (1): 24. - 25.5 klo 17:30 – 19:00
• 6-11 vuotiaat (2): 31.5 - 1.6. klo 17:30 - 19:00
• 12 – 15 vuotiaat: 7.-8.6. klo 17:30 – 19:00
Kurssit aloitetaan kokoontumalla Hugon klubirakennuksessa.
Kurssia kohden mukaan otetaan 15 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Ilmoittautumiset sähköpostilla osoitteeseen toimisto@aulankogolf.
fi (ilmoita lapsen nimi, puhelinnumero, osoite ja
syntymäaika).
Aloituskurssi on osallistujille maksuton.
Kurssille tarvitaan säänmukainen ulkoiluvaatetus
ja lenkkitossut tms. Omia golfvälineitä ei tarvita.

Pelaaminen jatkuu OP Golfkoulussa
Aloituskurssin jälkeen golfin harjoittelu ja
pelaaminen jatkuu OP Golfkoulussa, joka pidetään kahdesti viikossa kesän ajan kesäkuun puolivälistä koulujen alkamiseen saakka. Aamupäivisin järjestetyt harjoituspäivät ovat kahden tunnin
pituisia. Tarkemmat tiedot jaetaan aloituskurssien
yhteydessä.
Golfkoulun osallistumismaksu on 100 euroa,
joka sisältää green card suorituksen, v.2021 jäsenyyden ja vapaan pelaamisen molemmilla kentillä kauden loppuun saakka.

Omistaudu
unelmillesi.
Omistaja-asiakkaalle
alennetut kaupankäyntihinnat
ja maksuton arvo-osuustili.

Säästämisen ja sijoittamisen aloittaminen voi olla elämäsi kannattavin päätös.
Osuuspankin omistaja-asiakkaana saat uudet ja kattavat edut säästämisen sekä
sijoittamisen palveluista. Olipa haaveesi pieni tai suuri, autamme sinua vaurastumaan,
sillä omaan elämään kannattaa aina sijoittaa.

op.fi/etela-hame

@op_etelahame

Lue lisää op.fi/omistaja-asiakas
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AGK KILPAILUT AULANGOLLA 2021
Pvm

Pvä

Kilpailu

Avoin/AGK

Pelimuoto

Kenttä

1

la

Vappuscramble

AGK

9 r. lp

Hugo

22

la

Pihlajalinna shamble

A

18 r. lp

Eversti

5

la

Kultakeskus Open

A

18 r. lp

Eversti

9

ke

Senior M75 Tour

A (S)

18 r. lp

Eversti

10

to

Senior Maraton

AGK (S)

36 r. lp

Hugo

15

ti

Senior Aluetour

A (S)

18 r. lp

Eversti

20

su

Aulangon Helmi

A (N)

18 r. lp

Eversti

20

su

Hugon Malja I hcp>30

AGK

9 r. pb

Hugo

24

to

Midnight Sun Golf K-18

AGK

9 r. pb

Hugo

6

ti

AGK Marathon

HML

72 r. lp

Hugo

10-11

la-su

Hämeenlinna Lady Open

A (N)

36 r. lp

Eversti+Tawast

13

ti

Tunari Kiulu

A (S)

18 r. lp

Hugo

21-23

ke-pe

Junior Reikäpeli SM

A (J)

28

ke

Lady Maraton

AGK (N)

36 r. lp

Hugo

31-1

la-su

Four Reasons Open

A

36 r. lp

Eversti+Tawast

7

la

Abc Golf Scratch

A

18 r. lp

Eversti

8

su

HML Asemanranta Avio/Avopari foursome

A

18 r. lp

Hugo

14-15

la-su

AGK Mestaruuskilpailut

AGK

36 r. lp

Eversti/Hugo

28

la

Koivikko Scramble

A

9 r. lp

Hugo

4

la

SSAB Open

A

18 r. lp

Eversti

11-12

la-su

Tiilaakso Scramble

A

36 r. lp

Hugo/HaG/Tawg

12

su

Hugon Malja II hcp>30

AGK

9 r. pb

Hugo

18-19

la-su

Mid Naisten Joukkue SM

A (N)

25

la

Aulangon Malja /Everybody

AGK

18 r. lp

Eversti + Hugo

2

la

Klubiravintola Everstin scramble

A

18 r. lp

Eversti

10

su

Kinkku scramble

A

18 r. lp

Hugo

Touko

Kesä

Heinä

Eversti

Elo

Syys

Eversti

Loka

N= naisille, S= senioreille, J= junioreille

AGK KILPAILUSARJAT

H= Hugo, E= Eversti, T= Tawast

AGK:n viikkokilpailut torstaisin, vuoroviikoin Hugolla ja Everstillä:
H: 3.6./17.6./1.7./15.7./22.7./5.8./19.8./2.9./16.9. E: 27.5./10.6./24.6/8.7./29.7./12.8./26.8./9.9.
Letkeät leidit - kilpailusarja naisille: H 21.5./ E 20.6. (Aulangon Helmi)/H 28.7. (Lady Maraton)/E 5.9.
AGK-TawG senioriviikkokilpailut: T 5.5./H 20.5./T 27.5./E 1.6./T 17.6./H 30.6./T 22.7./E 4.8./T 18.8./H 1.9./T 7.9./E 15.9.
Prismapelit kilpailusarja senioreille: E: 31.5./28.6. /26.7./30.8.
MPT-tour kilpailusarja miehille: E:15.5/H 12.6./E 16.7./vierasmatka 24.7./E.29.8/E 19.9.

