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Kaikkien aikojen golfkausi

K

oko maailmaa rasittava koronaepidemia ei nujertanut golfin pelaamista Suomessa – päinvastoin
lähes jokaisella kentällä tehtiin päättyneellä golfkaudella huimia kierrosennätyksiä. Monen muun
harrastuksen sulkiessa ovensa aikaisin keväällä avattiin
golfkentät tiukoin koronaohjeistuksin. Aulangon molemmilla kentillä lyötiin ensimmäiset lyönnit kahteen pelaajaan rajoitetuin lähdöin jo huhtikuun alkupuolella. Etenkin
avauskuukautena kenttien lähdöt olivat täyteen varatut ,
siitäkin huolimatta, että kentille ei päästetty vieraspelaajia. Lähtöaikojen varausoikeuksiin jouduttiinkin tekemään
alkukaudella rajoituksia, jotta peliajat saatiin jakautumaan
tasaisemmin. Kun toukokuussa siirryttiin vaiheittain täysiin
neljän pelaajan ryhmiin, saatiin lisää pelitilaa pelioikeuden
haltijoille ja tässä vaiheessa myös vieraspelaajille.
Everstillä pelattiin kaikkina kuukausina enemmän kierroksia kuin milloinkaan aiemmin. Maaginen 6000 kierroksen
määrä ylittyi kesä-, heinä ja elokuussa. Kokonaiskierrosmäärä, lähes 34000 kierrosta, on yli 8000 kierrosta enemmän kuin entinen ennätysmäärä – kasvua edelliseen kauteen on peräti 37%.
Hugon ennätyspitkä kausi jatkui marraskuun loppupuolelle saakka alueen muiden kenttien sulkeuduttua jo aiemmin. Myös Hugon kierrosmäärä, n. 28000 kierrosta, on
kentän uusi ennätys vuoden 2006 jälkeisessä tilastoinnissa.
Kasvua edelliseen kauteen on 25%.

Vastinetta pelioikeusmaksuille
Pääosan kenttien lisääntyneistä kierroksista pelasivat pelioikeudella pelaavat aikuisjäsenet, joiden pelaama kierrosmäärä nousi selvästi edellisistä kausista. Pelioikeudella
pelaavat pelasivat Everstillä keskimäärin 24 kierrosta ja
Hugolla 17 kierrosta. Everstin osalta lisäys oli yli 50% ja Hugolla vastaavasti 37%.
Kertapelioikeuspelaaminen (green fee ja Hugon 10-kortti)
edelliseen kauteen verrattuna nousi yli 40%, kun taas yritystapahtumiin osallistuvien määrä laski vastaavassa suhteessa.
Pelioikeudella pelaavien määrä kasvoi edellisestä kaudesta
etenkin nuorten ja junioreiden osalta. Aulangon Golfklubiin liittyi kauden aikana lähes 300 uutta jäsentä nettolisäyksen ollessa 100 jäsentä. Klubimme jäsenmäärä on tällä
hetkellä 1768 jäsentä.
Tilastojen huimat kasvuprosentit osoittavat, että takanamme on kaikkien aikojen vilkkain golfkausi Aulangolla. Tulevaisuus näyttää, jatkuuko lajimme vetovoima myös epidemiakurimuksen jälkeen. Ainakin siihen nyt on olemassa
hyvät edellytykset. Ensiarvoisen tärkeää on pitää hyvää
huolta olemassa olevista jäsenistä ja varmistaa riittävästi
pelitilaa kaikille pelioikeuden hankkineille. Jo luontaisen
poistuman vuoksi lajiin tarvitaan jatkuvasti uusia harrastajia, joiden pelitaidon kehittymisestä huolehtiminen on
keskeinen seikka lajiin ja golfyhteisöön sitoutumisen kannalta.
Lämmin kiitos upeasta golfkaudesta 2020!
Teksti: Kari Kuivasaari
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Kultaa, hopeaa, pyöreitä vuosia ja onnittelu
Mäkyn SM-voittojen putki venyi jo seitsemän ikäluokan mittaiseksi.

Teksti: Marko Kuivasaari, valokuva: Pertti Hänninen

K

ulunut pelikausi oli Aulangon Golfklubin Matti
Mäkivirralle menestys. Hän saavutti tänä vuonna
kolme SM-mitalia, joista yksi oli kultainen ja kaksi
hopeisia. Tämän lisäksi Mäkivirta sijoittui M65
Tourin finaalikilpailussa kakkoseksi kovalla tuloksella.
Kauden kohokohdaksi nousee Master Golfissa käydyt
M70-ikäluokan SM-lyöntipelikilpailut, jossa mestaruus
heltisi kolmen lyönnin erolla Timo Haapalaan. Tulokset
77–76 pelannut ”Mäkky” oli kilpailussa ensimmäisen kierroksen jälkeen lyönnin kärjestä, mutta nousi toisen päivän
parhaalla kierroksella selvään voittoon.
”Lyönti oli tuossa kilpailussa kohdallaan. Tulos olisi voinut
olla parempikin, sillä puttipeli ei sujunut toivotulla tavalla.
Voitto kyllä lämmitti mieltä”, hän sanoo.
Mäkivirran kauden 2020 mitalitili ehti aueta aiemmin heinäkuussa Koski Golfissa pelatussa 65-vuotiaiden SM-turnauksessa, jossa mitali varmistui kalkkiviivoilla.
”Pelasin Kuusankoskella hyvää peliä, vaikka löinkin toisena

päivänä kaksi palloa veteen 11. reiällä. Hopeaan pitää olla
todella tyytyväinen, sillä ilman viimeisen reiän birdieä
olisin pudonnut mitaleilta.”
Hyvänä ”matsipelaajana” tunnettu Mäkky lähti syyskuun
puolivälin tienoolla käytyihin 70-vuotiaiden SM-reikäpelikilpailuihin ennakkosuosikkina. Hän kukisti Nevas Golfissa
vastustajan toisensa jälkeen, kunnes kohtasi finaalissa
pidemmän korren vetäneen Markku Utin.
”Kummankaan ei peli sujunut loppuottelussa. Vastustaja
vaikutti väsyneeltä, mutta itsellä ei puolikuntoisen olon
vuoksi riittänyt konsteja matsin kääntämiseksi.”
Matti sai vielä syyskuun lopussa mainion tilaisuuden
ottaa 65-vuotiaiden lyöntipelimestarista Ari Vauhkosesta
revanssin Tourien finaaleissa Linna Golfissa. Parivaljakko
syttyi kisassa tasokkaaseen peliesitykseen, ja Mäkivirta hävisi tuloksellaan 73 täpärästi vahvalle kilpakumppanilleen.
Kausi 2020 sijoittuu Mäkivirran omalla mittapuulla ”ehdottomasti parhaiden joukkoon”. Nuorekasta pelaajaa jeesasi
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ulauluja – Mäkivirralla ikimuistoinen kausi
pääsy yhtä ikäluokkaa varttuneempien kisoihin, mutta
menestys ei ole kilpasenioreiden tason jatkuvasti kohentuessa helppoa missään sarjassa.
”Siitäkin oli paljon etua, kun pystyin harjoittelemaan ja pelaamaan ilman vaivoja koko kauden. Se ei ole tässä iässä
päivänselvää”, tänä vuonna noin 200 kierrosta pelannut
Mäkivirta miettii.

Mitaleja 1960-luvulta lähtien
Kiilatessaan 70-vuotiaiden SM-lyöntipelin ykköseksi,
Mäkivirta tuli jatkaneeksi hurjaa kultamitaliputkeaan
voitettuaan golfin jokaisessa kansallisessa ikäluokassa
vähintään yhden mestaruuden lyöntipelissä, reikäpelissä
tai joukkuekilpailussa junioreista lähtien.
Täydellisestä kultamitalisuorasta Mäkivirta on enää
kahden ikäluokan päässä. SM-mitaleja hänen kookkaasta
palkintokaapistaan löytyy peräti seitsemältä eri vuosikymmeneltä. Yksikään kotimainen golfari ei ole pystynyt
vastaavaan.
Hyvästä kaudesta jäi Mäkylle jotain myös hampaankoloon. Hän oli kotikentällä Everstillä heinäkuussa pelatussa
M60-sarjan SM-lyöntipeliturnauksessa voittokahinoissa
avauspäivän jälkeen, mutta koki toisen kierroksen alussa
takaiskun lyötyään kakkosella väärää palloa. Tämä johti
kahden lyönnin rangaistukseen.
”Meillä sattui Risto Mäen kanssa olemaan samanmerkkiset ja samannumeroiset pallot. Olimme vielä merkinneet
pallon samanlaisella pisteellä, niin eipä sekaannukseen
muuta tarvittu. Kumpikin löi väärää palloa.”
Griinillä Mäkivirta huomasi vahingon, kun hänen lyömässään pallossa pilkisti Suomen lippu, joka oli ollut pallon
luokse tullessa epäonnekseen nurmea vasten. ”Rankkarit”
ja triplabogey jäivät sen verran kaivelemaan, että hän otti
seuraavalla reiällä tavoistaan poiketen kolme puttia.
On vaikea sanoa, jäikö kuudenneksi sijoittunut Mäkivirta
nimenomaan kömmähdyksensä vuoksi mitaleiden ulkopuolelle. Tasatuloksella palkintokorokkeelta pudonneelle
Risto Mäelle väärän pallon lyöminen saattoi maksaa jopa
hopeamitalin.

Juhlava syksy
Mäkivirta oli juuri viettänyt 70-vuotispäiviään, kun Everstillä pelattiin syyskuussa senioreiden perinteinen Ryder
Cup eli Muun Suomen ja Uudenmaan välinen joukkuekilpailu. Matille päivä muodostui ikimuistoiseksi, sillä oman
joukkueen voittojuhlaan kantautui tuore tieto hänen
valinnastaan AGK:n vuoden pelaajaksi. Iltapäivän kruunasi
joukkuekisan pelaajien railakas onnittelulaulu pyöreiden

vuosien kunniaksi.
Kaudesta 2020 ei jäänyt Mäkyn osalta puuttumaan kuin
maajoukkue-edustus, sillä kaikki EGA:n ja ESGA:n järjestämät kansainväliset kilpailut peruuntuivat koronaepidemian vuoksi. Mikäli tilanne koronan suhteen ensi kaudella
sallii, on jokseenkin selvää, että häntä odottaa kesällä
edustustehtävä jossain päin Eurooppaa.
Mäkivirta tekee paljon sen eteen töitä, että kroppa pysyy
kunnossa. Kun kauden pelit on pelattu, hän vaihtaa
golfmailat kävelysauvoihin tehden 1–2,5 tunnin lenkkejä
vähintään neljästi viikossa.
Lenkit suuntautuvat usein Aulangon maisemiin ja metsiin,
jossa Sairiosta lähtöisin oleva Mäkivirta on liikuskellut
koko ikänsä. Juostakin tekisi mieli, mutta monen entisen
kiekkoilijan tapaan polvet eivät anna siihen mahdollisuutta.
”Jumppaan kaksi, toisinaan kolmekin kertaa päivässä. Ei
peleistäni muuten mitään tulisi. Halliharjoittelu ei sovi
minulle, koska mattoon lyöminen käy pidemmän päälle
käsille. Treenaan kesällä lyöntejä sen verran, että pärjään
niillä talven yli”, Mäkky sanoo silmää iskien.
Ihan kokonaan ilman lajiharjoittelua hän ei rospuuttokautta vietä. Mäkivirta virittää toisinaan kotitalonsa kellarikäytävälle maton, jossa hän huoltaa vahvimman osa-alueensa
putin liikeratoja.

Matti Mäkivirta:
Syntynyt Hämeenlinnassa 1950
Työura puhelinasentajana Hämeen Puhelimessa, myöhemmin AinaCom
Pelannut jääkiekkoa HPK:n edustusjoukkueessa
Aloitti golfin AGK:n perustamisvuonna 1959,
ollen seuran ylivoimaisesti pitkäaikaisin aktiivipelaaja
Kymmenkertainen AGK:n A-sarjan mestari
Voittanut jokaisessa kansallisessa ikäluokassa
vähintään yhden SM-kultamitalin junioreista
lähtien
Suomen epävirallinen tilastokärki pelattuaan
urallaan arviolta toista tuhatta golfkilpailua
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Teksti: Marko Kuivasaari, valokuva: Juha Hakulinen

Amatöörikentät jättävä Lassi Burman
Saksan ammattilaiskiertueelle
Timo Rauhalan valmennettava haluaa tottua alusta alkaen matkustamiseen.

L

assi Burman tekee ensi kaudella aulankolaista
historiaa siirtyessään ensimmäisenä koko peliuransa Aulangon Golfklubia edustaneena pelaajana ammattilaiseksi. Lassin ammattilaisura alkaa
komeasti kansainvälisiltä kentiltä, sillä hän ansaitsi syksyllä
pelioikeuden Saksan Pro Golf Tourille.
Idean lähtemisestä Saksan kiertueen karsintoihin Burman
sai Vierumäen golflukiossa kanssaan opiskelleelta kämppäkaveriltaan Alex Hietalalta, joka pelasi tänä vuonna
avauskautensa PGT:llä.
”Kävin myös Nordic Liigan karsinnoissa, mutta jäin ilman
korttia. Se ei haittaa, sillä Saksan kiertue oli lähtökohtaisesti kiinnostavampi. Pro Golf Tourilla on tiedossa enemmän reissaamista, ja siihen on hyvä tottua alusta alkaen”,
hän sanoo.
Burman, 22, halusi vaihtaa pelaajastatustaan saatuaan
amatöörikentiltä kaiken sen ”mitä oli saatavissa”. Hän on jo
muutaman vuoden kiertänyt samoja Finnish Tourin kisoja
kuin ammattilaiset, ja juniorivuosien päätyttyä yli 21-vuotiaille parhaille amatööreille on Suomessa tarjolla vain yksi
kilpailu, Finnish Amateur Championship eli Erkko Trophy.
Lassi pitää amatöörivuosiensa parhaina saavutuksinaan
Erkko Trophyn viimevuotista neljättä sijaa sekä kahta junioreissa voittamaansa reikäpelin SM-pronssia. Kuluneen
kauden kovin suoritus oli Suur-Helsingin Golfissa pelatun
Finnish Tourin kilpailun viides sija.
Burmanin valmennuksesta on kolmen vuoden ajan vastannut monen kotimaisen kärkipelaajan taustalla oleva
Timo Rauhala. Fysiikkavalmentajana toimii Martti Alanko.
”Olen käynyt Timon luona treenaamassa Kytäjällä ja

talvisin Helsingissä Planmeca Golf Areenalla, jossa aloitin
jo lokakuussa syksyn harjoitukset. Kotipuolessa tulee
Aulangon ohella harjoiteltua usein Linna Golfissa, jossa on
hyvä kuntosalikin.” , toteaa Burman, joka tekee edelleen
yhteistyötä Hämeenlinnassa myös pitkäaikaisen valmentajansa Tapio Sillanpään kanssa.

Kisakalenteria vielä odotellaan
Pro Golf Tourin kausi on käynnistynyt tyypillisesti tammi-helmikuussa muutamalla Pohjois-Afrikassa pelattavalla turnauksella. Ensi vuoden kalenterista ei ollut vielä
marraskuussa tietoa, lisäksi koronaepidemia tuo omat
mutkansa matkaan.
”Olisi tietysti tarpeellista saada talvella pelituntumaa,
mutta matkustaminen ja siihen liittyvät karanteenit ovat
isoja kysymysmerkkejä. Toivottavasti saadaan virus pian
aisoihin”, sanoo Lassi, jonka lisäksi kaudella 2021 Pro Golf
Tourilla pelaavat Alex Hietala, Eetu Isometsä, Sami Santala
ja Eemil Alajärvi.
Nuori ammattilainen tarvitsisi uransa tueksi yhteistyökumppaneita, sillä ammattilaiskisojen kiertäminen
ulkomailla ei ole halpaa lystiä. Rajoittamattoman kauden
Saksan kiertueella pelaavan kohdalla puhutaan noin 30
000 euron budjetista.
”Sponsoreita ei minulla vielä ole. Kaikenlainen tuki on
kyllä tarpeen.”
Ennen Lassi Burmania aulankolaislähtöisistä pelaajista
ammattilaiskisoja ovat kolunneet vain Jouni Vilmunen
ja Juha Selin. Aulangon Golfklubia nykyään edustavista
myös Juuso Lindfors pelaa ammattilaisena.
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Katsaus jäsenkyselyn tuloksiin 2020
Vuoden 2020 jäsenkyselyn tulosten suurin nousija on
tänä vuonna 80 vuotta täyttänyt Hugo. Everstin osalta
muutokset ovat vähäisempiä.
Tämän vuoden jäsenkyselyyn osallistui 416 aulankolaista,
joista laajemman mielipiteensä antoi 324 jäsentä. Everstin
olosuhteisiin vastasi 239 jäsentä ja Hugon vastaavasti 85
jäsentä.
Valtakunnallisesti Pelaaja ensin-jäsenkyselyyn osallistui
tänä vuonna 91 kenttäyhteisöä.

Hugo nousussa
Jäsenkyselyn lähettiläspistemäärä eli NPS-indeksi muodostuu jäsenten antamasta vastauksesta kysymykseen
“Kuinka todennäköisesti suosittelisit golfyhteisöäsi ystävillesi tai kollegoillesi?”. Vastaus annetaan arvoasteikolla
0 – 10.
• jäsenet, jotka vastasivat 9-10, ovat myönteisiä lähettiläitä eli suosittelijoita.
• jäsenet, jotka vastasivat 8-7, ovat tyytyväisiä, mutta
passiivisia lähettiläitä.
• jäsenet, jotka vastasivat 0-6, ovat kielteisiä lähettiläitä
eli arvostelijoita.

NPS-indeksi lasketaan vähentämällä arvostelijoiden prosenttiosuus suosittelijoiden prosenttiosuudesta. Esimerkiksi tämän vuoden tuloksissa 71% Everstin vastaajista
antoi suosittelukysymykseen arvosanan 9 tai 10. Kun
vastaajista 4% antoi arvosanan 0-6, saadaan Everstin NPS
luvuksi 71-4 = 67.
Hugoa kohtaan lisääntynyt tyytyväisyys näkyy NPS-indeksin selvässä kasvussa. Tämän vuoden indeksi oli peräti
74, kun se vielä viime vuonna oli 62. Hugon indeksi on
valtakunnallisesti mitattuna TOP 5 luokkaa. Eversti puolestaan säilytti viime vuoden tasonsa lähellä TOP 10 luokkaa.
Molempien kenttien indeksi on selvästi suomalaisten
kenttien NPS-keskiarvon (49) yläpuolella.
Mitä useammin jäsen pelaa, sitä tyytyväisempi hän on
golfyhteisöönsä. Vastaajat, jotka ilmoittivat pelaavansa
vähintään kerran viikossa (78%), antoivat korkean NPS-luvun, 74. Vastaavasti vähemmän pelaavat, joita oli 28%,
antoivat NPS luvuksi 48.
Taulukossa 1. on esitetty NPS-indeksit vastanneiden ikäryhmän mukaan.

NPS-LUVUT
ikäryhmittäin

EVERSTI

EVERSTI

HUGO

HUGO

ka. Suomi

2019

2020 (n.239)

2019

2020 (n.85)

2020

Jäsenet 19 - 30 v.
Jäsenet 31 - 50 v.
Jäsenet 51 - 65 v.
Jäsenet 66+ v.
Jäsenet yht.

64
66
74
62
68

67
60
75
62
67

92
55
59
62

100
71
70
74

49

Everstin ravintola Suomen ykkönen
Taulukossa 2. on esitelty eri palvelualueiden arvosanat
keskiarvoluvuin asteikolla 0 – 100. Everstin arvosanojen
pysytellessä viime vuoden tasolla nosti Hugo tasoaan selvästi. Lähes kaikki Hugon osa-alueet nousivat edellisestä
vuodesta.

Everstin ravintolan omilta jäseniltään saama arvosana, 93,
on jälleen Suomen ylivoimainen ykkönen. Myös Hugon
kahvilaravintola on hyvässä nousussa kohti kansallista
kärkeä.
Kyselyn suurin laskija oli pro shop, jonka saama arvosana
molemmilla kentillä alittaa kansallisen keskiarvon.
Teksti: Kari Kuivasaari

PALVELUALUEET
Kenttä
Ravintola
Klubitalo
Harjoitusalueet
Proshop
Pro-opettaja
Johto ja tiedotus
Hinnat ja tuotteet

EVERSTI

EVERSTI

HUGO

HUGO

ka. Suomi

2019

2020 (n.239)

2019

2020 (n.85)

2020

85
94
91
84
81

85
93
90
83
69

75
81
79
75
79

79
85
86
79
66

77
77
81
77
74

88
84
82

88
81
81

87
82
78

91
84
81

87
79
78
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Trackman tulee Aulangolle,
oletko valmis?

A

ulangon palvelut jäsenilleen ja osakkailleen ottivat jälleen yhden askeleen eteenpäin, kun golfyhteisö päätti hankkia Trackman-pallotutkan
opetus- ja valmennustoiminnan apuvälineeksi.
Aulangolle hankittu laite on markkinoiden ehdotonta
huippua edustava Trackman 4, jonka tuottamaan dataan
luottavat suuret mailanvalmistajat, maailman huippupelaajat, ja myös klubiprot ympäri maailmaa. Golfia televisiosta seuraaville Trackman on tuttu laite, sillä tv-kuvaan
piirtyvä pallon lentokaari on mitattu juuri Trackmanilla.
Trackman on tanskalainen yhtiö, jonka ensimmäinen
lyöntitutka julkaistiin jo vuonna 2003. Sen tarjoama data
mullisti koko golfmaailman, ja etenkin välineteollisuus on
hyötynyt suuresti Trackmanin ja muiden vastaavien laitteiden tulosta markkinoille. Trackman 4 on laitteen uusin
versio, jossa kaksi tutkaa ja kamera mittaavat ja laskevat
lyönnistä peräti 26 eri arvoa.
Tavalliselle golfin harrastajalle Trackmanin antamat luvut
eivät todennäköisesti kerro yhtään mitään, vai miltä
kuulostavat termit attack angle (-1,4), face path (2,6) tai
dynamic loft (14,9)? Tässä vaiheessa katseet kääntyvät
Aulangon PGA-golfopettajiin, Tapio Sillanpäähän ja Juha
Hakuliseen. Heille Trackmanin numerot ovat tuttuja, ja
asiantuntevien opettajien avulla jäsenten ja osakkaiden
golfopetuspalvelut nousevat tulevaisuudessa aivan uudelle tasolle.
Juha Hakulinen uskoo Trackmanin herättävän paljon kiinnostusta pelaajien keskuudessa jo tulevana talvena.

”Trackman tuo todella paljon lisäarvoa golfopetukseen.
Sen avulla pelaajille on helppoa näyttää, mitä lyönnin
osa-aluetta parantamalla pallon lento paranee. Pelkkiin
numeroihin ei tietenkään voi jäädä jumiin, vaan meidän
opettajien tehtävänä on saada kerrottua asia selkokielellä
myös pelaajalle. Uskomme Tapion kanssa siihen, että tästä
laitteesta on valtavasti hyötyä niin kilpapelaajien valmennuksessa kuin klubipelaajienkin opetuksessa”, Hakulinen
sanoo innokkaana.
Aulangon Trackman soveltuu niin sisä- kuin ulkokäyttöön,
ja laite tuleekin käyttöön jo tälle talvikaudelle Pullerille.
Talviharjoittelussa on aina ollut haasteena se, että pallon
lennosta näkee vain ensimmäiset 10 metriä, mutta sen
jälkeen loppulento jää mysteeriksi. Nyt tähänkin saadaan
muutos, sillä Trackman näyttää pallon lennon myös verkkoon osumisen jälkeen. Enää ei siis tarvitse lyödä koko
talvea epätietoisuudessa, ovatko svingiin tehdyt muutokset tuottaneet tulosta, vaan nyt Trackman kertoo, miten
pallo lentää verkko-osuman jälkeen.
Aulangon Trackman on pääsääntöisesti golfopettajien
käytössä, mutta laitetta käyttävät myös seuran edustuspelaajat ja eri toimikuntien harjoitusryhmät. Sitä tullaan
käyttämään myös erilaisissa jäsenille ja osakkaille suunnatuissa tapahtumissa tulevien vuosien aikana, joten laite
palvelee kaikkia aulankolaisia mahdollisimman tehokkaasti.
Jos kiinnostuksesi Trackmania kohtaan heräsi, ota yhteyttä
Tapioon tai Juhaan, ja sovi oma opetusaikasi.
Teksti: Juha Hakulinen

JUNIORIT
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Kouluyhteistyötä ja yksityistunteja
Poikkeusvuosi laittoi junioritoiminnan suunnitelmat uusiksi

K

evään Aulankolaisessa avattiin junioritoimikunnan suunnitelmia koko junioritoiminnan
kehittämisessä. Merkittävimpänä uudistuksena
oli ohjaajien aktivoiminen harrastajaryhmien
vetämiseen, jolloin valmentajien panostusta siirrettäisiin
tavoitteellisesti harjoittelevien käyttöön. Toisena teemana
kauteen oli junioritoiminnan ja junioripelaajapohjan laajentaminen. Tämän toteutumisessa nojattiin voimakkaasti
koulujen kanssa tehtävään kouluyhteistyöhön.
Golfin vieminen liikuntatunneille on havaittu hyväksi
tavaksi houkutella alakoululaisia golfkouluun. Mutta kuten
kaikilla muillakin, kevään Korona-rajoitukset laittoivat
valmistellut suunnitelmat kerralla uusiksi.
Toukokuun alun lupa aloittaa yksilövalmennukset sai
toimikunnan muuttamaan suunnitelmia, koska ohjaajien
koulutuksia ei oltu pystytty pitämään suunnitellusti. Luvan
myötä, katsoimme tärkeimmäksi mahdollistaa ohjattu
harjoittelu jokaiselle valmennusryhmiin ilmoittautuneelle.
Heille laadittiin henkilökohtaiset omatoimiharjoitteet sekä
mahdollistettiin yksityistunteja valmentajan kanssa.
Poikkeusoloharjoituksista päästiinkin kesäkuun alusta ryhmäharjoituksiin ja kilpailuihin, joita olikin kesän aikana lä-

hes kisa per viikko. Lisäksi aloitimme golfkoulun normaalisti. Sitä emme tiedä, että oliko korona syynä osallistujien
lisääntymiseen vai edelliskesän hyvä läpivienti. Mutta joka
tapauksessa, kaikki ryhmät huomioiden, kasvua oli lähes
10% edelliskesään verrattuna.

Talviharjoitteluryhmät kasvaneet
Tätä kirjoittaessa, talviharjoittelu on saatu käyntiin ja ilolla
voidaan todeta, että näiden ryhmien koko on kasvanut
20% edellistalveen!
Kilpailurintamalla junioripelaajamme menestyivät yleisesti
hieman paremmin kuin edelliskesänä. Kirkkaimpina suorituksina Eetu Sipposen hyvät otteet korkeimmalla Fujitsu
Finnish Junior Tourilla ja Nella Suomisen ja Veera Gyntherin osakilpailuvoitot Future Tourilla.
Kauden päättäjäiset vietimme 24.9. Hugolla, jossa ensin
leikkimielinen päätöskisa sekä kauden parhaiden junioreiden palkitsemiset. Vuoden junioriksi valittiin Eetu
Sipponen, Naistoimikunnan Vuoden Tyttöjunioriksi Nella
Suominen, Vuoden Pamaus-palkinnon sai Veera Gynther
sekä Vuoden tsemppariksi valittiin Aleksi Karjalainen.

Teksti: Pekka Jaara, valokuva: Tapio Sillanpää
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MID-Ladyt kultajahdissa

H

anna-Leena ”Hansku” Ronkainen sai hyvän idean selatessaan kilpailukalenteria.
Hän päätti kasata Aulangolta joukkueen MID naisten joukkue SM-kisoihin
Ruukkigolfiin 19.9.–20.9.2020. Hanskun tiimiin lähti
kokenut ja hyvä Maija Korpi ja kokenut kilpailija –
mutta ei niin hyvä golfin pelaaja – Heini Koivuniemi.
Kaksipäiväisessä kisassa pelattiin kolme erillistä
kierrosta. Kilpailu aloitettiin lauantaiaamuna Fourballilla, jossa Hansku ja Heini pelasivat tuloksen 75
lyöntiä. Aulangon joukkue oli sijalla 3. Kisaa johti
Sarfvik Golfin joukkue (73 lyöntiä) ja toisella sijalla
oli Pickala Golf (74 lyöntiä).
Iltapäivällä jatkettiin Foursomella, johon Hanskun
pariksi tuli Maija. Nämä kaksi pelasivat iltapäivän
parhaan tuloksen (82 lyöntiä) ja tämän johdosta
Aulangon joukkue nousi kilpailun kärkeen (+13).
Ensimmäisen päivän jälkeen muilla sijoilla olivat
Sarfvik Golf (+15) ja Pickala Golf (+17).
Sunnuntaina pelattiin yksilöpelit lyöntipelinä. Joukkueen tulokseen otettiin mukaan joukkueen kahden parhaan pelaajan tulokset. Päivän parhaasta
tuloksesta vastasi Aulangon varma ja vahva ankkuri
Hanna-Leena (77 lyöntiä). Hanna-Leenan upean
esityksen vuoksi Aulanko Golf piti sijan 1 ja joukkueen jäsenille annettiin kultaiset mitalit käteen.
Tässä vielä kolme parhaan tulokset:

1. Aulangon Golfklubi (+33) 321 lyöntiä
2. Sarfvik Golfklubi ry (+34) 322 lyöntiä
3. Pickala Golf Club (+37) 325 lyöntiä
Jälkeenpäin totesimme, että joukkueemme salaisuus taisi olla se, että lähdimme nauttimaan täysin
siemauksin pelaamisesta ja kilpailemisesta. Hansku
ja Maija nauttivat siitä, kun arvokisoissa jännitys
kutittaa vatsanpohjaa ja Heini taas nautti siitä, että
pääsi mukaan arvokisoihin.
P.S. Koko joukkue kiittää mukana ollutta caddieta
Erja Helén-Salosta.

Teksti: Heini Koivuniemi, valokuva: Erja Helén-Salonen

MAN POWER TOUR
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MPT:n juhlavuosi ja ennätys osanotto
ManPowerTour pelattiin tänä kesänä jo kymmenettä
kertaa, eli kyseessä oli kilpailun juhlavuosi. Nykyisen
kapteenin, Jari Aarnion, aikoinaan lanseeraama kilpailu on lisännyt suosiotaan vuosi vuodelta.

E

nsimmäinen osakilpailu pelattiin heti kun kentät
avautuivat kunnolla 5.6. Everstillä. Osallistujia oli
ennätysmäiset 62 pelaajaa ja voiton mennessä Kari
Tikalle. Edellisen tapaan toinen kilpailun pelattiin
Everstillä, osallistuja määrän ollessa 52 henkilöä Suomalaisen Maken vietyä kisan nimiinsä.
Kolmannen osakilpailun vuoro oli perinteikkäällä ja vaikeaksi tiedetyllä Hugolla. Osallistujia paikalle saapui hienosti 44 henkilöä, mikä on MPT:n uusi ennätys osallistujien
määrässä kyseiselle kentälle. Marko Mäntytörmä roikkui
kärjessä alusta asti ja piti pintansa myös loppuun. Mainittakoon että Hakalan Jyrki pelasi Hugon hienosti kaksi alle
kentän parin (66).
Neljäs osakilpailu pelattiin taas Everstillä osallistujien määrän ollessa 42. Jyrki Hakalan pelaaminen kentän pariin (72)
ei riittänyt tasoituksellisen pelin voittoon, vaan se meni tällä kertaa Pekarilan Jussille.

Vieraspelimatka Nordcenteriin
Elokuussa tehtiin perinteinen vierasmatka, joka suuntautui
tänä vuonna Nordcenter Golfiin, missä pelasimme Suomen
vaikeimmaksi luokitellun Fream-kentän. Reissuun lähdimme aikaisin aamulla Hugolta, missä lastasimme bussin
kaatosateessa täpötäyteen, osallistujia bussiin ahtautui 46
henkilöä. Päästyämme liikkeelle nautimme Anssin järjestämää pientä purtavaa aamupalaksi. Perille päästessä sade
oli tauonnut juuri meitä varten pysyen poissa miltei koko
pelikierroksemme ajan. Ruokailtuamme ja nautittuamme
pitkään saunasta, juhlajuomasta ja toistemme seurasta
pääsimme vihdoin kotimatkalle missä nähtiinkin erilaisia puheita ja esityksiä. Tälläkin kertaa Jykä pelasi kentän
par-tulokseen, mikä myös riitti osakilpailuvoittoon.
Kuudenteen ja viimeiseen osakilpailuun Everstille lähdettiin tiukasta tilanteesta, kokonaiskilpailun voitosta taistelivat Vesa Mattila ja Jyrki Hakala. Paikalle oli saapunut
hienosti 42 pelaajaa Toivosen Haran vietyä kisan nimiinsä.
Hakalan Jyrki sijoittui viidenneksi takuuvarmalla hienolla
pelillä pelaten jälleen pariin (72). Näin kokonaiskilpailun
voitti oikeutetusti Jyrki Hakala, joka kuittasi oman nimensä
vihreään takkiin, kokonaiskilpailun kiertopalkintoon.
Kokonaiskilpailun kolmen kärki oli 1. Jyrki Hakala 37p 2.
Vesa Mattila 32p 3. Marko Mäntytörmä 24p.
Kiitoksia kaikille osallistujille hienosta kesästä, joka osakilpailussa oli yli 40 osallistujaa ja yhteensä kiertueella pelasi
82 eri pelaajaa.

Teksti ja kuva: Jussi Aaltonen
Erinomaisia otteita läpi sarjan esittänyt Jyrki Hakala voittotakissaan.

ManPowerTour-osakilpailut
5.6. Eversti
1. Kari Tikka 2. Tuomas Nieminen 3. Miika Huhtinen
27.6. Eversti
1. Markku Suomalainen 2. Pekka Leppänen 3. Esko
Korpela
12.7. Hugo
1. Marko Mäntytörmä 2. Jyrki Hakala 3. Timo Korhonen
25.7. Eversti
1. Jussi Pekarila 2. Jyrki Hakala 3. Jani Leipijärvi
22.8. Nordcenter
1. Jyrki Hakala 2. Karri Kauppinen 3. Vesa Mattila
6.9. Eversti
1. Harri Toivonen 2. Veijo Vainiomäki 3. Ville Räntilä
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Pullerihalli - talviharjoittelun vihreä keidas

G

olfkausi 2020 jää historiaan eräänä kaikkien
aikojen mielenkiintoisimmista. Pelattujen
kierrosten kokonaismäärä kipusi uusiin uhkeisiin lukemiin kautta koko Suomen, koronasta
huolimatta tai peräti siitä johtuen, mene ja tiedä. Pelit
on pelattu, rytminvaihdos talven askareisiin on edessä.
Golfmatkailijat pysyvät ainakin toistaiseksi kotipesässä
ymmärrettävästä syystä. Äkkipysäys golfrutiineista saattaa
aiheuttaa vieroitusoireita.

Onneksi on Pulleri
Pullerihallin golfharjoitustila, kaupalliselta nimeltään
Säästöpankki Areena, suo kaivatun helpotuksen golfkaamokseen. 800 neliömetriä valoisaa, hyvin ilmastoitua
tilaa käytettävissä AGK:n ja TawG:n jäsenille. Kymmenen
lyöntipaikkaa, lyöntimatka 15 m, kaksi harjoitusgreeniä,
toinen puttaamiseen, toinen chippiharjoitteluun. Hallin
75 euron käyttömaksulla pääset toteuttamaan omaa kehitysstrategiaasi ja nauttimaan tuttujen ja tuntemattomien
talvigolfaajien seurasta.

Merkityksiä
Golfharjoittelu meille valmentajille saattaa tarkoittaa
ihan eri asioita kuin klubigolffarille. Sortumatta besservisseilyyn totean, että sanalle harjoittelu löytyy monia
merkityksiä riippuen mistä näkökulmasta asioita tiirailee.
Joillekin riittää kavereiden säännöllinen tapailu pallojen
lyömisen ja chippailun ohessa. Toisille golfswingin syvemmän olemuksen tutkiminen muodostuu tärkeämmäksi
kuin oman pelin kehittäminen.
Tapoja, tyylejä ja uskomuksia on monia, mikään merkitys
ei ole toista tärkeämpi, mikään tapa toimia ei ole ylivertainen. Tärkeintä on löytää oma mielekäs merkitys sanalle
harjoittelu.

Valmennus
Jos on sanalla harjoittelu monia merkityksiä, sana valmennus synnyttää myös mielikuvia laidasta laitaan. Me PGA
valmentajan koulutusputken läpikäyneet ja valmentajina
toimineet golfpro:t käytämme sanaa valmennus sangen
säästeliäästi ja yksilöidysti.
Meille valmennus on aina suunnitelmallista, tavoitteellista
ja yksilöllistä toimintaa, jossa henkilökohtainen, keskinäinen kommunikaatio ja luottamus muodostaa perustan.
Sanotaan että kehittyminen alkaa aina tosiasioiden
tunnistamisesta ja tunnustamisesta. Jos halutaan kehittää
tekemistä, on tekemistä muutettava - kuulostaako hankalalta? Tekemisen muuttaminen eli muutos vie meidät aina
pois mukavuusalueelta. On helpompaa ja mukavampaa

lyödä palloja samalta matolta, samalla mailalla, samaan
kohteeseen ja kuvitella että kehitys eli muutos tapahtuu.
”Practise makes perfect” ei pidä paikkaansa.
”Poor practice makes permanent” pitää paikkaansa.
”Perfect practise makes perfect” on lähempänä totuutta.

Vihreä keidas
Pullerihallin harjoitustila tarjoaa oivallisen ympäristön
ja mahdollisuuden jatkaa golfharrastustasi ja sosiaalisia
kontaktejasi läpi talven. Me golfopettajat, Juha Uma
Hakulinen ja allekirjoittanut, olemme luoneet harjoitus- ja
valmennusryhmiä, joihin voit liittyä NexGolfissa osoitteessa agk.nexgolf.fi
Tutustu talviharjoitteluohjeisiin, viikkokalenteriin ja opetuspalveluihin AGK:n kotisivujen kautta.
Ole yhteydessä niin keskustellaan harjoittelun ja valmennuksen syvemmästä merkityksestä.
Tavataan Pullerilla!
Tapio Silbo Sillanpää
Headpro
Aulangon Golfakatemia

Jäsenten talviharjoittelu
Säästöpankkiareena, Härkätie 17, Hämeenlinna.
Harjoittelutilaan kulku on hallin moottoritien
puoleiselta pitkältä sivulta (tulosuunnasta katsoen
hallin vasen sivu) läheltä kaupunginpuoleista
päätyä.
Pääsy harjoittelutilaan onnistuu henkilökohtaisella 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@liikuntahallit.fi
Uudet käyttäjät voivat noutaa avainkorttinsa
Liikuntahallin toimistosta (hmlliikuntahallit.fi) os.
Kiekkoritarinkuja 3, Hämeenlinna.
Talvikauden 2020/2021 käyttömaksu on 75 euroa,
joka laskutetaan hallin käyttäjiltä talvella 2021.
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GOLFHALLIN COVID 19
ERIKOISOHJEET
•
•
•
•
•
•
•

Tulethan hallille ainoastaan terveenä
Muista hyvä käsihygienia
Desinfioi kätesi saapuessasi
Pidä vähintään 1-2 metrin turvaetäisyys
Suosittelemme kasvomaskin käyttöä, jos et
voi varmistua em. turvaetäisyydestä
Harjoittele vain omilla mailoillasi
Huolehdi omat roskat roskakoreihin ja pidä
paikat siistinä

Turvallista hallikautta!

COVID 19 PITÄÄ GOLFHALLIN
SULJETTUNA JOULUKUUN
LOPPUUN SAAKKA!

Klo

Säästöpankki Areenan viikkovaraus - tammikuu - huhtikuu 2021
Maanantai

Tiistai

Keskiviikko

Torstai

Perjantai

Lauantai

Sunnuntai

07:00-07:30
07:30-08:00
08:00-08:30
08:30-09:00
09:00-09:30
TawG
09:30-10:00
Seniorit
10:00-10:30
TawG
AGK
AGK
alk. 7.1.-21
AGK
10:30-11:00
Seniorit
Seniorit
Seniorit
Seniorit valm.
AGK / TawG
11:00-11:30
alk. 4.1.-21
alk. 12.1.-21
alk. 13.1.-21
alk. 11.12.-20
Edustusjuniorit
11:30-12:00
Peliharjoitus
12:00-12:30
TawG
TawG
TawG
alk. 19.11.-20
12:30-13:00
Seniorit
Seniorit
Seniorit
AGK
13:00-13:30
alk. 4.1.-21
alk. 5.1.-21
alk. 6.1.-21
Seniorit
13:30-14:00
alk. 14.1.-21
14:00-14:30
14:30-15:00
15:00-15:30
15:30-16:00
16:00-16:30
16:30-17:00
17:00-17:30
17:30-18:00
AGK
AGK / TawG
AGK / TawG
AGK / TawG
18:00-18:30 Tammenterhot Edustusjuniorit
TawG
Tsempparit
Edustusjuniorit
18:30-19:00 alk. 9.11.-20
alk. 10.11.-20
Naiset
alk.12.11.-20
TawG valm.
19:00-19:30
AGK
alk. 6.1.-21
AGK / TawG
alk. 8.1.-21
19:30-20:00
Naiset
Valmennus
20:00-20:30
alk. 12.1.-21
alk. 7.1.-21
20:30-21:00
21:00-21:30
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!

Klo
07:00-07:30
07:30-08:00
08:00-08:30
08:30-09:00
09:00-09:30
09:30-10:00
10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-12:30
12:30-13:00
13:00-13:30
13:30-14:00
14:00-14:30
14:30-15:00
15:00-15:30
15:30-16:00
16:00-16:30
16:30-17:00
17:00-17:30
17:30-18:00
18:00-18:30
18:30-19:00
19:00-19:30
19:30-20:00
20:00-20:30
20:30-21:00
21:00-21:30
21:30-22:00
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Aulangolla pelattiin
yli 60 000 kierrosta
Aulangon kentillä pelattiin päättyneellä kaudella yhteensä huikeat 61574 kierrosta. Everstillä pelattiin 33734 kierrosta, joka
on 37 % enemmän kuin edellisellä pelikaudella. Hugon kasvu edelliskauteen oli 24 % kierrosmäärän ollessa 27840 kierrosta.
Pääosa kierrosmäärien kasvusta tuli omien jäsenten lisääntyneestä pelaamisesta.

TAWG = Lisäpelioikeudella pelaavat tawastilaiset.

H o l e- I n - O n e
2020
HUGO
10.6.
Jukka Santahuhta	AGK	
20.7.
Raimo Malmi 		AGK
15.8.
Timo Turunen 		KGolf
19.8.	Seppo Eloranta 		AGK
21.8.	Olli Liusjärvi 		AGK
EVERSTI
24.4.	Marko Kuivasaari 	AGK
4.6.	Sami Sianoja 		LGV
6.6.
Tero Holappa 		
HaG
7.6.	Marja-Leena Ristilä 	AGK
7.6.	Anssi Ahonen 		AGK
30.7.	Ilkka Kankare 		AGK
9.8.
Vesa Jarho 		AGK
18.8.	Sami Murtonen 		AGK
24.8.
Topias Lehtovaara 	AGN
5.9.
Raimo Känkänen 	AGK

väylä 8
väylä 8
väylä 8
väylä 6
väylä 8
väylä 16
väylä 6
väylä 14
väylä 16
väylä 14
väylä 14
väylä 16
väylä 2
väylä 12
väylä 6
Sami ‘Muri’ Murtonen onnistuneen avauslyönnin jälkeen Everstin toisella viheriöllä.
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Everstin rangekummut
matalaksi

Teksti: Kari Kuivasaari, valokuva: Tapio Sillanpää

E

verstin rangelle suoritettiin lokakuun loppupuolella muokkaustöitä, joiden avulla pallon alastuloalueet saatiin näkyville myös keskipitkille lyönneille. Työn ensimmäisessä vaiheessa kahden
ison kumpualueen lakiosasta kuorittiin erikoiskoneilla
pintanurmet talteen isoiksi nurmirulliksi. Tämän jälkeen
kummut madallettiin ja tasattiin kaivurityönä. Lopputuloksena rangen keskialue välillä 125–150 m saatiin
näkyviin lyöntialueelta katsottuna. Aiemmin kyseiselle
etäisyydelle lyötyjen pallojen alastulot jäivät pimentoon
kumpujen taakse.
Kun siirtonurmi on asennettu paikoilleen, sijoitellaan
rangen keskiosaan tähtäyskeppejä tms. lyöntien suuntausta varten.
Ajatuksena on, että kaukaisempien tähtäyspisteiden ja
-kohteiden sijoittelulla rangelyönnit suunnataan rangen
keskiosaan, eikä esimerkiksi oikealle huoltohallia kohti
tai vasemmalle seiska väylän lampea kohden.
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mestarit ja palkitut 2020
Miehet A
1. Tuukka Hieto
2. Juuso Lindfors
3. Lassi Burman
Miehet B
1. Sakari Keskitalo
2. Janne Sairio
3. Jukka Hieto
Naiset
1. Minna Vuorenpää
2. Maija Korpi
3. Krista Salonen
Pojat
1. Felix Kananen
2. Antti Hakala
Tytöt
1. Aino Riihimäki
2. Ella Miserini
Miehet 50
1. Matti Mäkivirta
2. Ilkka Kankare
3. Jyrki Vepsä
Miehet 60
1. Matti Torkkeli
2. Ilkka Salonen
3. Timo Korhonen
Miehet 70
1. Tapio Keranto
2. Markku Mäkivirta
3. Matti Kilpinen
Miehet 75
1. Juhani Nieminen
2. Tapani Laine
3. Kari Aitasalo
Miehet 80
1. Paavo Härö
2. Reino Salminen
3. Pauli Riikonen
Naiset 50
1. Elina Torkko-Hieto
2. Kirsi-Marja Kauppinen
3. Miitta Nordenswan
Naiset 60
1. Erja Helen-Salonen
2. Pirkko Rautavirta
3. Pirkko Uotila
Naiset 70
1. Rakel Marin
2. Sinikka Ritoranta
3. Tuula Lehto

69+74=143
71+76=147
75+73=148
82+80=162
77+86=163
84+80=164
73+76=149
77+80=158
77+81=158
106+106=212
122+119=241
101+95=196
97+105=202
78+72=150
76+76=152
78+78=156
80+81=161
79+84=163
81+85=166
83+88=171
89+87=176
81+96=177
80+95=175
89+93=182
87+97=184
94+98=192
95+103=198
100+102=202
85+84=169
87+86=173
93+87=180
91+83=174
85+91=176
102+83=185
91+101=192
88+106=194
101+100=201

Callona cup
1. Jussi Aaltonen
2. Sami Murtonen
ManPowerTour 2020
1. Jyrki Hakala
2. Vesa Mattila
3. Marko Mäntytörmä
Letkeät Leidit
1. Kirsi-Marja Kauppinen
2. Päivi Jarho
3. Saara Elväs
Senioreiden reikäpelicup
1. Jyrki Backlund
2. Jaakko Salmi
Senioreiden Lähipelit
miehet scr matti Torkkeli
naiset scr Rakel marin
miehet hcp Veikko Itkonen
naiset hcp ulla Holopainen
Everstin Prismapelit
naisjoukkueet
1. Tuula Lehto/Paula Paakkari-Kaukonen
Miesjoukkueet
1. Matti Harmonen/Jouni Taipale
Sekajoukkueet
1. Susanna Heimch/Timo Sankari
Supersenioreiden shoot out
naiset 1. Pirkko Rautavirta
miehet 1. Jari Kopra
AGK-TawG viikkokilpailut – AGK sarjavoittajat
n50 hcp anitta kärkkäinen
n70 hcp Rakel marin
n70 scr Rakel marin
m50 hcp Risto saari
m50 scr Risto saari
Vuoden junior eetu sipponen
Vuoden tyttöjuniori nella suominen
Vuoden Pamaus Veera Gynther
Vuoden tsemppari aleksi karjalainen
Vuoden Pelaaja matti mäkivirta
Vuoden Herrasmiespelaaja kai kauppinen
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vanhentuvia liikuntaseteleitä?
Onko sinulla vanhenevia liikuntaseteleitä tai saldoa?
- Maksu onnistuu myös etänä ja voit maksaa ennakkoon ensi kauden maksuja.
Voit maksaa työnantajan tuella ennakkoon ensi kauden
pelioikeuden, jäsenmaksun tai talviharjoittelumaksun.
Meillä Aulangolla maksuiksi käyvät Smartum, ePassi, Eazybreak, Edenred, Tyky ja Ticket Mind&Body.
Liikuntaetupalvelujen tuottajat tarjoavat mahdollisuuden
kätevään mobiilimaksuun. Toimistomme ollessa vuosilomalla 4.1. saakka suosittelemmekin käyttämään ensisijaisesti etämaksuvaihtoehtoja.
Mikäli maksettavaa jää, maksa loppuosa pankkiin, kun
aikanaan saat laskun. Lähetä vielä sähköpostilla toimisto@aulankogolf.fi viesti, minkä maksun liikuntaedullasi
maksat, mainitse viestissäsi myös, mitä liikuntaetupalvelua
käytät.

Perinteiset liikuntasetelit voit lähettää postissa. Os. Aulanko Golf, Aulangon-Heikkiläntie 91, 13900 Hämeenlinna
Muista laittaa allekirjoitus kaikkiin seteleihin. Ilmoita lisäksi
kenen seteleitä ja mihin maksuun setelit käytetään.
Liikuntaetuasioissa voit olla yhteydessä toimistoon 4.1.
2021 alkaen os. mervi.tabermann@aulankogolf.fi

Seudun parhaat
tuoresuolatut
joulukinkut

Varmista herkkusi joulupöytään ja tee tilaus:

www.katinalanlihakauppa.fi/joulu
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Voit varata kinkun myös myymälässä
tai numerosta 03 672 3444.

AKAU P

KATINALAN LIHAKAUPPA
Kauksaarentie 2–4, Katinala
puh. 03 672 3444
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YHTEISTYÖSSÄ AULANKO GOLFIN KANSSA
Pääyhteistyökumppanit

Kumppanit

Klubiravintola
www.goldenpro.fi

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

OMISTA PALA
AULANKOA
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. Kun pelaat
omistamasi osakkeen pelioikeudella, varaat myös lähtöaikasi muita aiemmin. Tutustu osakasetuihin kotisivulla
aulankogolf.fi/jasen välisivulla osakasinfo.
Ole yhteydessä toimistoon,
jos kiinnostuit osakkeen ostamisesta!
Toimitusjohtaja Kari Kuivasaari,
040 503 7374, kari.kuivasaari@aulankogolf.fi

AGK:N JÄSENENÄ PELAAT EDULLISEMMIN!
Vuoden 2021 pelioikeusvaihtoehdot AGK:n jäsenille, joilla ei ole golfosaketta.
Jäsenhinnat ovat voimassa 15.4.2021 mennessä tehtyihin tilauksiin.

AGK KAUSIKORTTI
EVERSTI + HUGO

AGK 21–30V* KAUSIKORTTI,
EVERSTI + HUGO

Jäsenhinta

Jäsenhinta

795€
(norm. 890€)

Sisältää pelioikeuden
Everstille ja Hugolle

490€

Sisältää pelioikeuden
Everstille ja Hugolle
*syntynyt v. 1991-2000

HUGON
10-KORTTI

Jäsenhinnat

1 x 10 kortti
2 x 10 kortti
3 x 10 kortti

180€
350€
490€

(norm. 200€)
(norm. 400€)
(norm. 540€)

Korttia voi käyttää myös
ystäviesi kierroksiin
Sis. 10 kpl Hugon 9 reiän kierrosta

Pelioikeudet ovat tilattavissa 15.1.2021 alkaen os. www.aulankogolf.fi tai sähköpostilla toimisto@aulankogolf.fi
Pelioikeudet laskutetaan keväällä ennen pelikauden alkua. Pelioikeuden voit maksaa korottomasti neljässä maksuerässä.

