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Hämeenlinna EM-kisanäyttämönä
Ensi kesänä Hämeenlinnassa järjestettävät ESGA:n miesseniorien (55v.)
joukkueiden Euroopan-mestaruuskilpailut tulevat olemaan suuri haaste
järjestelyistä vastaaville Suomen Golfsenioreille, Aulanko Golfille ja Tawast
Golfille.
EM-kilpailujen ajankohta on elokuun
7.-10. päivä. Kilpailukategorioita on
kaksi, tasoitukseton eli Championship,
joka pelataan Aulangon Everstillä, ja
tasoituksellinen eli Cup, jota isännöi
Tawast Golf.
ESGA:n Joukkue-EM-kilpailu on osanottajamäärältään suurin Euroopassa
järjestettävä seniorikilpailu. ESGAjäsenmaita on yhteensä 24, joista 20 on
ilmoittanut joukkueensa Cup-kilpailuun
ja 19 maata Championship-kilpailuun.
Pelaajia kilpailuihin osallistuu yhteensä
234, joista 114 pelaa Aulangolla. Pelaajien lisäksi kisatapahtumaan osallistuu
myös joukkueiden kapteenit sekä eri
maiden puheenjohtajia sekä ESGA:n
edustajia.
Kilpailujen läpivienti vaatii myös ison
joukon toimitsijoita. Päätuomarit ja
kilpailunjohtajat tulevat golfliitosta.
Heidän lisäkseen molemmilla kentillä
tarvitaan n. 40 vapaaehtoista toimitsijaa
hoitamaan mm. startteri-, tulospalvelu
ja forecaddie-tehtäviä. Aulangolla
vapaaehtoisten määrä täyttyi jo ennen hakuajan päättymistä. Toimitsijoille
tullaan kesän kuluessa järjestämään eri
tehtävien koulutustilaisuudet.

XXXVII
ESGA Senior Team
Championship & Cup 2018

Tournament Programme
Day 1 | Monday – August 6th 2018
12.00 – 20.00

Arrival of the Participants and checking in at Spa Hotel Aulanko and
Sokos Hotel Vaakuna

Day 2 | Tuesday – August 7th 2018
07.30 – 18.00

Official Practice Day at Aulanko Golf Club and Tawast Golf Club

10.00
18.00
19.00
20.00

ESGA Board Meeting
Captains´ Meeting
Team Photo Sessions
Opening Ceremony and light Buffet Dinner at the City Hall hosted
by the Mayor of the City of Hämeenlinna

–
–
–
–

12.30
19.00
19.30
23.00

Day 3 | Wednesday – August 8th 2018
07.30 – 18.30

First round of the Championship and Cup Competition at

10.00 – 18.00

Aulanko Golf Club (Championship) and Tawast Golf Club (Cup)
Presidents´ Cup and Ladies´ Tournament including Lunch at
Kytäjä Golf Club

Day 4 | Thursday – August 9th 2018
07.30 – 18.30
18.00 – 20.00

Second round of the Championship and Cup Competition
ESGA General Assembly Meeting

20.00

Presidents´ Dinner for Presidents and Presidents´ Ladies

Day 5 | Friday – August 10th 2018
07.30 – 18.30
20.30 – 23.30

Third round of the Championship and Cup Competition
Gala Dinner with Prize Giving and Closing Ceremony at Spa Hotel Aulanko

Day 6 | Saturday – August 11th 2018

Kisakaupunki Hämeenlinna
Kisakaupungin Hämeenlinnan valintaan vaikutti monta
tekijää. Kaupunki on sopivan kokoinen, etäisyydet kenttien ja hotellien välillä ovat ihanteelliset, majoitustarjonta
riittävä ja monta korkeatasoista golfkenttää sopivan
etäisyyden päässä. Päätökseen vaikutti myös kaupungin
johdon varsin myönteinen suhtautuminen kisoihin.
Kilpailun avausseremonia pidetään torilla ja raatihuoneella
7.8. Toriympäristö kaupungintaloineen tuleekin antamaan
näyttävät puitteet turnauksen avaustapahtumalle.
Majoitus
Alkuperäisenä ajatuksena oli, että kaikki osanottajat olisi
saatu majoitetuiksi Aulangon kylpylähotelliin, mikä olisi

Departure of the participants

järjestelyjen kannalta ollut ihanteellista. Melko pian kävi
kuitenkin ilmi, ettei hotellin kapasiteetti tulisi riittämään
ja näin päätimme tarjota vierailijoille myös hyvällä paikalla
sijaitsevaa Sokos Hotelli Vaakunaa. Hotelli Aulanko tulee
toimimaan kilpailujen keskuspaikkana, missä myös kilpailutoimisto tulee sijaitsemaan.
Yleisö tervetullut
Yleisö pääsee vapaasti seuraamaan kisoja kummallekin
kentälle. Kilpailut ovat, kuten sanottu, suurimmat Euroopassa pelattavat seniorikisat ja harvoin pääsee näin läheltä
seuraamaan maanosamme seniorihuippujen peliä.
Teksti on referoitu SGS:n edustajan Ole Johanssonin
kirjoituksesta Seniori Golfari-lehteen 1/2018.
Aulankolainen 1/2018
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Teksti ja kuva: Juha Hakulinen

Puheenjohtajat tentissä
Aulanko Golf Oy:n tuore puheenjohtaja Vesa Rontu, 41,
ja Aulangon Golfklubi ry:n puheenjohtajana jatkava Risto
Korpela, 55, istahtivat huhtikuisena tiistaina Aulankolaisen
piinapenkkiin tentattaviksi. Puheenjohtajat pelasivat puolikkaan kierroksen, eli vastasivat yhdeksään mielenkiintoiseen
kysymykseen.
Mikä on Aulanko Golf Oy:n ja Aulangon Golfklubi ry:n
ero puheenjohtajien näkökulmasta?
Vesa: Omaisuudesta huolehtiminen on osakeyhtiön päätehtävä. Eli kentät, rakennukset ja koneet ovat osakeyhtiön
asiaa. Yhdessähän tässä silti asioita tehdään, vaikka onkin
oy ja ry. Ei ole mitään vastakkainasettelua, vaan molemmat
tukevat toisiaan.
Risto: Niin, erohan on siinä, mistä tässä puheenjohtajina
vastataan. Veskulla on vastuullaan osakeyhtiön puoli, kentät, kalusto ja rakennukset etunenässä, ja minulla sitten
taas tämä jäsenpuoli. Eli se urheiluseuran toiminnan pyörittäminen. Mutta ry:n ja oy:n yhteistyö on ihan saumaton4
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ta; molemmilla puolilla tehdään töitä osakkeenomistajien
ja jäsenten eteen. Meillä vallitsee todella hyvä henki koko
yhteisössä.
Mikä Aulangossa kiehtoo eniten?
Vesa: Minulle tulee ensimmäisenä mieleen kaikki se historia.
Maisemat, koko vanha Aulanko, ja tämä uusi tukee hyvin
sitä Aulangon vanhaa perinnettä. Jo pelkästään se tunne,
kun ajaa Aulangolle päin, on hieno.
Risto: Samoilla ajatuksilla olen. Jos Suomessa puhutaan golfkulttuurista, niin täältä se huokuu. Sen huomaavat ulkopuolisetkin.
Voisitko kuvitella edustavasi muuta golfseuraa kuin
Aulankoa?
Vesa: Pikkupojasta asti olen ollut aulankolainen ja on todella vaikea nähdä, että olisin missään muualla jäsenenä kuin
Aulangolla. Sydän sykkii vahvasti Aulangolle.
Risto: En osaa kyllä ajatella muuta seuraa kuin Aulankoa.

Mikä on golfurasi kohokohta tähän mennessä?
Vesa: On monia, mutta eiköhän se ole se ensimmäinen ja
ainoa henkilökohtainen Suomen mestaruus 2011 Tawast
Golfissa käydyissä midien reikäpelin SM-kilpailuissa. Toki
joukkuekisat ovat myös kohokohtia, mutta ne ovat eri tavalla hienoja muistoja. Jos yksi pitää valita, niin kyllä se on tuo
2011 mestaruus.
Risto: Kun on tässä tuollaisen huippumiehen rinnalla, niin
minun kohokohdat ovat vähän erilaisia. Mutta kyllä se oma
kohokohta on Everstin kakkosväylälle tullut hole in one. Se
oli aika vinkeä tunne. Ja pakko tämä oli sanoa, kun en muilla
saavutuksilla pääse Veskun rinnalla briljeeraamaan.
Miltä Aulangon tulevaisuus näyttää?
Vesa: Minun mielestä Aulangon tulevaisuus näyttää todella
valoisalta. Haastavat ajat ovat edessä, mutta meillä on hyvä
meininki ja porukka. Uskon vakaasti Aulangon hienoon tulevaisuuteen. Minulle on myös erityisen tärkeää, että löydämme uusia keinoja saada junioreita lajin pariin.
Risto: Yhteisönähän tässä mennään eteenpäin, eli valoisana minäkin asiat näen. Meidän tarvitsee seurata aikaa ja
olla hereillä. Joillakin golfyhteisöillä on jo haasteita käsillä
toiminnan suhteen. Meillä ei ole sellaista tilannetta, mutta
muuttuvassa maailmassa sitä on jatkuvasti seurattava.
Onko golfosakkeella tulevaisuutta?
Vesa: Näen, että golfosakkeella on tulevaisuutta, mutta se
tulee varmasti muuttamaan muotoaan. Mallit tulevat muuttumaan, ja pelaamisen kynnystä tullaan madaltamaan. Mutta sellaisia vanhoja osakemallisia kenttiä tuskin tulee enää lisää. Pelaamisen vaihtoehtoja tulee tulevaisuudessa olemaan
paljon enemmän kuin nykyään.
Risto: Kyllä se osakeasia on tietynlainen kulmakivi tällä hetkellä. Meillä on yli 700 vastikkeen maksajaa, jolla sitä toimintaa pystytään pyörittämään. Voihan se olla, että golfosake,
sen tuomat edut ja vastuut, muuttaa jollain tavalla muotoaan, mutta en usko, että se ihan yhtäkkiä jäisi pois.
Suosikkiväyläsi Aulangolla?
Vesa: Veikkaan, että Ristolla on Everstin kakkonen. Minä
voisin nimetä montakin eri väylää, mutta nimeän Everstin
seiskan. Se on ensinnäkin kaunis väylä. Ja sitten se on strateginen väylä, sen voi pelata monella eri tavalla, ja siitä minä
tykkään.

Risto: Ei se ole kakkonen. Se on joko Everstin vitonen tai
seiska. Vitosesta tulee vielä mukavampi, kun siihen tulee vähän uutta haastetta bunkkerin myötä. Se on monimuotoinen väylä. Laitetaan vitonen.
Suurimmat odotukset tulevalle golfkaudelle?
Vesa: Haluan olla mahdollisimman paljon läsnä kentällä. Silloin pystyn keskustelemaan ihmisten kanssa. En ole jossain
kaukana, vaan lähellä ihmisiä. Ja tietysti haluaisin päästä
itsekin pelaamaan mahdollisimman usein. Nyt kun lapsetkin kasvavat, niin sekin hieman helpottuu. Ja jos sen hole
in onen tekisi tänä kesänä, tässä on jo 28 vuotta odoteltu.
Risto: Omasta näkökulmasta kun asiaa miettii, niin haluaisin
ehtiä mahdollisimman paljon kentälle. Saisi pelata paljon ja
olla jäsenistön kanssa tekemisissä. Pelaaminen on niin hienoa puuhaa ja tuntuu, että siitä ei saa koskaan tarpeeksi.
Kun kierroksen jälkeen käy Anssilla kahvilla, niin miettii, että
koskakohan tänne pääsee taas uudelleen. Ry:n puolelta toivoisin, että ihmiset nauttisivat paljon pelaamisesta, ja pystyisimme pitämään yllä sitä hyvää aulankolaista henkeä.
Mikä olisi unelmiesi lähtöryhmä, ja millä kentällä unelmiesi kierros pelattaisiin?
Vesa: Tämähän on helppo. Itseoikeutetusti ykköspaikalla
olisi Jack Nicklaus. Sen herran kunnioitus on niin suuri, että
hänen kanssaan haluaisin pelata. Ja sitten lapsuuden idolini
Nick Faldo olisi mukana, ja sitten oma poikani Kosti. Kenttä olisi The one and only, Augusta National. Ja Anna-vaimo
ja Venla-tytär pääsisivät caddieiksi.
Risto: Sinähän otit aika kovan linjan tuohon. Huomaa, että
Vesku miettii asiaa kilpapelaajan silmin. Mutta oma unelmakierrokseni pelattaisiin Kingsbarnsissa, mutta ei ihan rajuimmalla kelillä. Ja peliseura, tämä on vaikeampi. Jostain syystä
minä tykkään Ian Poulterista. Hänellä näyttää olevan kentällä hauskaa, se huokuu hänestä. Toisena vedän kanin hatusta, otetaan Hattu-Tapio, Tapio Pulkkanen mukaan. Hän
voitti Suomen mestaruudenkin nimenomaan Aulangolla.
Olisi kiva katsoa, miten nuori mies iskee palloa. Ja viimeisessä vedetään vähän kotiin päin, ottaisin ryhmään meidän pitkäaikaisen ex-kapteenin, Pekka Kuivasaaren, kertomaan
kierroksen aikana Ianille sekä Tapiolle aulankolaisuudesta ja
suomalaisesta golfperinteestä.
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Teksti ja kuva: Pekka Heinonen

TERVETULOA HUGOLLE!
Hugon kahvila-ravintolan uutena yrittäjänä aloittanut Tuuli
Arponen toivoo lämmintä ja sateetonta kesää. Vaikka takana on jo pari kesää Aulangon Tornikahvilassa yrittäjänä
olemista, on golfklubin ravintolan pitäminen uusi kokemus
Tuulille.
– Alku on tietysti uuteen ympäristöön ja seuran jäsenistöön
tutustumista. Valikoima, ainakin alkuun, noudattelee vanhaa kaavaa, mutta mielellään otetaan myös asiakaskunnan
toiveet huomioon tarjonnasta. Mielellään otamme muun
henkilökunnan kanssa asiakkaiden toiveita vastaan, toteaa
Tuuli.
Toiveissa on myös asiakaskunnan laajennus, koska Aulan-

6

Aulankolainen 1/2018

golla liikkuu runsaasti muitakin kuin vaan golfareita.
– Toivottavasti muutkin alueella liikkujat löytävät ravintolamme, jonka terassin toivon kesällä kylpevän auringossa, Tuuli
jatkaa.
Pelkäksi kahvilaksi Hugo ei aio jäädä, vaan tarjolla tulee jatkossa olemaan myös valikoima ruoka-annoksia. Varsinaista
lounasta ei Hugo tulevaisuudessakaan tule tarjoamaan, se
kun hoituu viereisessä Eversti-ravintolassa.
Me golfarit myös Tuulin kanssa toivomme aurinkoista ja lämmintä kesää, jolloin kylmän juoman nauttiminen terassilla
päättää onnistuneen golfkierroksen.

—seniorit—

Teksti: Maire Rissanen, kuvat: Heikki Mäittälä

Tapahtumia senioreille
Onnistuneita pelejä ja mielekästä yhdessäoloa liikunnan
merkeissä kaikille v.1968 ja sitä ennen syntyneille aulankolaisille.
• AGK:n senioreiden kohdalta nostan esiin muutaman
asian. Perjantaiaamujen rattoisa early birdie-pelitapahtuma alkaa 4.5.2018 kello 6.45 Hugolla jatkuen perjantaiaamuisin aina syyskuulle pitkälle. Tervetuloa mukaan
rentoon pelailuun ilman tulospaineita.
• Kuukauden 1. maanantaina on toimikunnan kokous
Hugolla kello 10.00. Sen jälkeen ovat lähipelit kello
11.00. alkaen 7.5., siihen ilmoittautuminen Hugon ilmoitustaululla. Testaa tarkkuuttasi ja tule mukaan.
• Kuukauden viimeinen maanantai on Prisma-peli Everstillä kahden pelaajan joukkuein aamusta aloitettuna.
Ensimmäinen kerta on 28.5.2018, ilmoittautuminen
nexgolfin kautta tai toimiston kautta.
• Ensimmäinen seuraottelu on Salon Golfia vastaan
21.5.2018 Everstillä alkaen kello 10.00 yhteislähtönä.
Kilpailijajoukkue on 16 henkinen, lyöntipeliä pelaava
joukkue molemmista seuroista. Toinen ei kilpajoukko pelaa pistebogeyta. Yhteensä pelaajia mahtuu 36
seuraa kohden. Ilmoittautuminen nexgolfin kautta.
Seuraa tiedotteita.

Kauden 2017 viimeisen Early Birdien käskynjako
Hugolla. Vastaava näky tulee taas tälläkin kaudella
tutuksi perjantaiaamuisin klo 6:45.

Viikkokilpailun päätöskisan yksi monista naisten ryhmistä starttaamassa Everstillä.

Tiedottamista hoidetaan AGK:n sivuilla “senioriosuudessa”
sekä tarvittaessa kohdennetuilla tiedotteilla uutiskirjeissä.
Asiat ja tapahtumat löytyvät myös Hugolla olevasta seniorikansiosta.
Siispä: Aulangolla tervehditään hymyillen ja pelataan kera
auringon paisteen. Hurraa kesä!
Maire Rissanen
senioritoimikunta, pj
Aulankolainen 1/2018
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—ladies’ corner—

Teksti: Saara Elväs, kuva: Pekka Heinonen

Kevätkirje Aulangon naisille
Kahdeksas golfkauteni käynnistyi tänä viikonloppuna pelaamisen ja sääntöjen merkeissä. Lauantaina pääsin kevätauringon helliessä kiertämään kauden ensimmäisen 9-reiän kierroksen Hattulan juuri avatulla kentällä. Sunnuntai vierähti
Everstillä seuratuomarikurssilla. Golfin täyteisen viikonlopun
jälkeen on hyvä pysähtyä hetkeksi pohtimaan alkavan kauden odotuksia ja suunnitelmia.
Seuratuomarikurssilta jäi mieleeni pyörimään kouluttajan
kuvaus tuomarin roolista golfkilpailussa: tuomarin tehtävä
on auttaa kilpailijoita. Näin haluaisin nähdä myös naistoimikunnan roolin seurassamme: auttaa seuramme naisia saamaan enemmän irti golfkaudestaan. Ennen kauden alkua
laadimme naisille omaa ohjelmaa, jotta on helpompi tulla
kentälle ja tavata uusia ja vanhoja pelikavereita. Kauden aikana olemme käytettävissänne tapahtumissa, ja voitte aina
olla myös yhteydessä meihin, jos teillä on kysyttävää, toiveita, palautetta tai vain peliseuran puutetta. Yhteystietomme
löytyvät seuran sivuilta. Me olemme täällä tehdäksemme
kaudesta mielenkiintoisemman ja antoisamman kaikille seuran naisille.
Naisten tapahtumia kaudella 2018
Ensi kesänä pelataan Aulangolla naisten oma Letkeät leidit
-kiertue. Kiertue on tarkoitettu kaikille seuran täysi-ikäisille
naisille pelitasoitukseen tai muuhun kokemukseen katsomatta. Kiertue koostuu neljästä osakilpailusta, joista kolmen
parhaan tulos huomioidaan lopputuloksissa. Osakilpailut
pelataan tasoituksellisina pistebogey otteluina. Ensimmäinen osakilpailu pelataan toukokuussa 9-reikäisenä kilpailuna Everstin takaysillä. Toinen osakilpailu pelataan Aulangon
Helmen yhteydessä Hugolla. Kolmas osakilpailu syyskuun
alussa on samalla naisten seuramatka, jolle toki voi osallistua myös vaikka kiertueelle ei muuten osallistuisikaan. Nel8
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jäs ja viimeinen osakilpailu pelataan Messilä Golfin naisten
vierailun yhteydessä Everstillä myös syyskuussa.
Ystävyysottelut muiden seurojen naisten kanssa ovat
matalan kynnyksen tapahtumia, jonne on helppo tulla mukaan. Niissä ei tarvitse olla aiempaa kokemusta, tärkeintä
on yhdessä olo. Tawast Golfin naisten kanssa pelataan tänä
vuonna kaksi ystävyysottelua: 28.5. Tawast Golfissa ja 22.5.
Hugolla. Kesäkuun alussa 5.6. pelaamme Laatu Lady Golf
ystävyysottelun Kytäjän ja Hyvinkää Golfin naisten kanssa
Everstillä. Messilän naiset saapuvat vieraiksemme Everstille
9.9.
Lauantaina 1.9.2018 teemme naisten seuramatkan yhteiskuljetuksella jollekin lähialueen kentälle. Määränpäätä ei
ole vielä valittu, mutta varaa päivä jo nyt kalenteristasi.
Naisten sunnuntaina 10.6. nautitaan hyvästä ruuasta ja seurasta Hugolla 3 mailaa tapahtuman merkeissä. Heinäkuussa pelataan Hugolla perinteisesti naisten maraton. Golf pro
Tapio Sillanpään Lady Active opetustapahtumat sijoittuvat
tänä vuonna toukokuulle, ja kesäkuun alussa järjestetään
Lady Plays peliopetustapahtuma Hugolla.
Golfliiton Pelaa 100 -kilpailu jatkuu hieman uudistettuna
myös kaudella 2018. Kisassa kerätään 100 bogey-pistettä
1.5.-30.9.2018 pelatuilla golfkierroksilla. Kun 100 pistettä
on kasassa, voi osallistua palkintoarvontaan. Pelaa 100 kisa
on kaudella 2018 avoin kaikille naisille. Lisätietoja saat Pelaa
100 -tapahtumissa tai Golfliiton sivuilta.
Koko tapahtumakalenteri löytyy seuran www-sivuilta, ja tarkemmat tapahtumakutsut aina ilmoittautumisten auettua
NexGolfista. Lähtekää rohkeasti mukaan tapahtumiin, ja jos
mielestänne tapahtumaa ei kalenterista vielä löydy, suunnitellaan sellainen yhdessä.
Ladykapteeninne Saara

—pro—

Teksti ja kuva: Tapio Sillanpää

Golfpron tuntosarvet!

Me Aulanko Golfin golfopettajat palvelemme niin jäseniä
kuin myös aloittelevia.
Vaikka alkukauden green card-kurssit pyörivätkin tulokkaille intensiivisesti, omat jäsenet ovat aina lähellä pro:n sydäntä kun ryhdytään suunnittelemaan tulevan kesäkauden
opetuspalveluita. Talvigolf Pullerihallilla suunnataan aina
pelkästään Aulangon omille jäsenille ja kun kesä koittaa klubimme toimikuntien kehityskurssit täyttävät Starttikurssien
ohella opettajien kalenterit.
Haasteena, toki positiivisena sellaisena, on näin keväällä
kurssien sovittamisessa toimikuntiemme omiin toimintamalleihin ja kalentereihin. Hommaa ei tee yhtään helpommaksi
se, että klubimme junioreiden harjoitusajat toukokuussa
keskittyvät pelkästään ilta-aikoihin. Everstin rangella on siis
melkoinen vipinä alkukesän arki-iltoina klo 17.00-20.00.

Hyvällä suunnittelulla ja yhteistyöllä kurssipalikat loksahtelevat aina jotenkin paikoilleen ja Jussista eteenpäin helpottaa.
Kevään ensirynnäkön jälkeen onkin aika laittaa uutta matoa
koukkuun ja tarjota jotakin uutta ja kenties ennen kokematonta. Uusien kurssimallien keksimisessä auttaa, kun pro
pitää tuntosarvensa pitkällä ja aistii aktiivisesti jäsenistömme
kehitystarpeet.
Ole hyvä ja käy kurkkaamassa kotisivuiltamme, mitä opetuspalveluita on tarjolla! Kursseja päivitetään kaiken aikaa
ja tilanne elää sen mukaan miten tarjonta kohtaa kysynnän.
www.aulankogolf.fi / Golfopetus
Riemukasta golfkesää!
Tapio Silbo Sillanpää

Kanarian ihanainen La Gomera kutsuu jälleen!
Lähdöt: 13.11.-20.11. / 20.-27.11.2018 ja 13.-27.11.2018
Virallinen matkanjärjestäjä Golfpassi Oy

Matkan vetäjänä ja golfopettajanasi Tapio Sillanpää 050 350 5977 - tapio.sillanpaa@pp4.inet.fi

Aulankolainen 1/2018
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—juniorit—

Golfia ymp

Näin hauskaa on juniorigo
maan. Lisää Aulangon Golf
löydät osoitteesta www.au

10
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—juniorit—

päri vuoden

olf! Tule ihmeessä kokeilefklubin junioritoiminnasta
ulankogolf.fi/juniorit

Kuvat: Juha Hakulinen
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—hallitukset—

Aulangon Golfklubi ry
Risto Korpela
puheenjohtaja
Puh. 040 759 3770
risto.korpela5@gmail.com

Miika Huhtinen
sihteeri ja klubitoimikunta
Puh. 040 563 9650
miika.huhtinen@gmail.com

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

Seija Aalto
varapuheenjohtaja
Puh. 040 741 5707
seijasisko.aalto@gmail.com

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

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

Jari Aarnio
kapteeni
Puh. 0400 841 414
jari.aarnio@lindstromgroup.com

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

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

Vesa Rontu
puheenjohtaja
p. 040 868 4225
vesa.rontu@gmail.com

Tuula-Kaarina Isosuo
hallituksen jäsen
Puh. 040 569 1251
tupu.isosuo@gmail.com

Janne Korpela
hallituksen jäsen
0400 813 270
korpelajanne70@gmail.com

Risto Korpela
varapuheenjohtaja
Puh. 040 759 3770
risto.korpela5@gmail.com

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

Aulanko Golf Oy
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Hugon vuokrasopimukselle pitkä jatkoaika

MPT osakilpailupäivät
– lisää kalenteriisi

Hämeenlinnan kaupunginhallitus on hyväksynyt Hugon
maa-alueen jatkosopimuksen.
Uusi sopimus kattaa kentän maa-alueen vuokraamisen
Aulanko Golfille vuoteen 2040 saakka.
Pitkä sopimusaika varmistaa pelaamisen jatkumisen
Suomen toiseksi vanhimalla golfkentällä ainakin
seuraavat 20 vuotta.

Man Power Tour on kilpailusarja AGK:n täysi-ikäisille
miesjäsenille.
Sarjaa kuuluu kuusi osakilpailua, joiden pelipäivät ovat
12.5. Eversti, 2.6. Hugo, 17.6. Eversti, 20.7. Eversti,
11.8. Vieraskenttä, 2.9. Eversti.
Kuvassa toimikunnan vetäjä Jussi Aaltonen onnittelee
viime vuoden voittajaa Jorma Ojasta.

Aulankolainen 1/2018

OP Golfkoulun aloituskurssit
junioreille
Yhteistyössä OP Etelä-Häme
AGK järjestää aloituskursseja uusille 6 – 15-vuotiaille junioreille.
1.

Kurssi 28.-30.5 klo 17:30 – 19:00

2.

Kurssi 4.-6.6 klo 17:30 – 19:00

Kurssit järjestetään Everstillä. Mukaan mahtuu 16 ensimmäiseksi ilmoittautunutta
kurssia kohden. Ilmoittautumiset sähköpostilla os. toimisto@aulankogolf.fi (ilmoita nimi, puhelinnumero, osoite ja syntymäaika). Tarvittaessa järjestämme myös
kolmannen kurssin. Periaatteemme on – kaikki halukkaat mukaan!
Kurssin hinta on 30 €.

Luota
paikalliseen.
OP Private – vakaata ja
vastuullista varainhoitoa
Meillä on koko OP Ryhmän
kokemus ja palvelut käytössäsi.
Saat elämäntilanteesi ja tarpeesi huomioivat
yksilölliset ja kokonaisvaltaiset ratkaisut –
vakaasti ja vastuullisesti.
Tervetuloa henkilökohtaiseen tapaamiseen.

Juha Virtapalo
senior varainhoitaja
OP Etelä-Häme

Yhdessä hyvä tulee.

Sari Leppänen
varainhoitaja
OP Etelä-Häme

Arno Sahri
yksityispankkiiri
OP Etelä-Häme

Varaa aika neuvotteluun arno.sahri@op.fi
tai puh. 040 4804087.

—toimisto—

Toimisto tiedottaa...
Ilmoita osoitetietosi toimistoon

Liikuntasetelit

•

•

•
•

Toimisto ja toimikunnat lähettävät kauden aikana useita Aulanko Golfin sähköposti-uutiskirjeitä. Varmista siis,
että sähköpostiosoitteesi on NexGolfissa ajan tasalla!
Muuttuneet kotiosoitetiedot ilmoitetaan Aulanko Golfin toimistoon. Meiltä osoitetiedot päivittyvät suoraan
Golfliittoon ja golflehden osoiterekisteriin.
Yhteystietosi voit päivittää itse omilla NexGolf-tunnuksillasi tai lähettää tiedot toimiston sähköpostiin toimisto@aulankogolf.fi

Asiakaskortti

•
•

•
•
•
•

Peliliput on korvattu asiakaskortilla.
Mikäli haluat vaihtaa osakkeen pelioikeuden asiakaskorttiin (sis. 20 kpl 18 r. kierrosta), ilmoita vaihdosta
toimistoon etukäteen. Kortin käytöstä ei peritä keneltäkään erillistä toimistomaksua.
Myös Hugon 10- ja 30-korttien kierrokset ladataan asiakaskortille.
Asiakaskortilla (myös Hugon 10- ja 30-kortilla) 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.

•

Vuotuiset peli- ja jäsenmaksut voi maksaa myös Smartum, ePassi, Virkeseteli (Edenred), Tyky, Eazybreak ja
Ticket Mind&body liikuntaseteleillä /-palveluilla. Maksaessasi peli- ja jäsenmaksusi em. palveluilla ota yhteys
etukäteen mervi.tabermann@aulankogolf.fi tai puh.
040 553 3267.
Samoilla palveluilla voi maksaa myös greenfeen suoraan
caddiemasterille.

Bag-kaapit, golfautot
• Bag-kaappimaksut laskutetaan viime kauden tietojen
perusteella eli sama kaappi pysyy käytössäsi automaattisesti, kunnes toisin ilmoitat. Ota yhteys toimistoon,
mikäli haluat vuokrata uuden kaapin tai luopua sen
vuokrauksesta.
• Mikäli käytät pelatessasi golfautoa, suosittelemme käyttämään klubin omia vuokra-autoja. Vuokra-autojen
kierrosmaksu on pelioikeuden haltijoille edullinen.
Tasoituskortit – syötä omat harjoituskierrokset
tasoituslaskentaan

•
•
•

Harjoituskierroksen tuloskortin voit syöttää itse tasoituslaskentaan kirjautumalla omilla tunnuksillasi NexGolfiin.
Muista merkitä tulokseen merkkaajan nimi!
Harjoituskierroksilla pelatut tasoituskortit voit myös palauttaa molempien klubien 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!

Hinnasto 2018
SOLO-rangekortti
• Solo-kortin ostosta peritään ensimmäisen latauksen yhteydessä 8 euron korttimaksu.
• 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,
vaikka siinä on vielä vanhaa latausta jäljellä.
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•

Pelioikeuksien ja palveluiden hinnat www.aulankogolf.fi

Jäseninfo

•

Pelaamiseen ja jäsenyyteen liittyvä informaatiota löydät
kotisivujen JÄSENINFOSTA www.aulankogolf.fi/jäsen.
Osoite kannattaa lisätä selaimesi suosikkeihin.

—yhteystiedot—

AULANKO GOLF YHTEYSTIEDOT
Toimisto				puhelin		
sähköposti		
Caddiemaster		
		
(03) 653 7741 toimisto@aulankogolf.fi
Kari Kuivasaari, toimitusjohtaja		
Ismo Sulin, palvelupäällikkö		
Mervi Tabermann, taloushallinto		

040 503 7374
040 708 8440
040 553 3267

kari.kuivasaari@aulankogolf.fi
ismo.sulin@aulankogolf.fi
mervi.tabermann@aulankogolf.fi

Kenttä
Juha Englund, kenttämestari		

040 588 5414

juha.englund@aulankogolf.fi

Klubiravintolat 			
Klubiravintola Eversti			
(03) 653 7733		
• Anssi Nykopp			
040 545 9189 klubiravintola@aulankogolf.fi
Kahvilaravintola Hugo
• Tuuli Arponen			

050 491 1128

tuuliarponen@hotmail.com

Pro Shop
Abc Golf Aulanko
Seppo Pekkarinen			

040 515 8382

abcgolf@abcgolf.fi

040 506 3695

pro@aulangongolfakatemia.fi

050 350 5977
050 40 04560

tapio.sillanpaa@pp4.inet.fi
juha.m.hakulinen@gmail.com

Valmennus
Marko Kuivasaari, PGA pro*		
* myös grippien vaihdot
Tapio Sillanpää, PGA pro			
Juha Hakulinen, Juniorivalmentaja

Caddiemasterit
Lauri Jarho
Asta Kinnunen
Tero Paloheimo
Juuso Salo
Juuso Lindfors
Rasmus Salonen
			
Osoite
Aulanko Golf
Aulangon Heikkiläntie 91
13900 Hämeenlinna
Kotisivu
www.aulankogolf.fi

Kuva: Tapio Sillanpää

Valvoja
Vesa Jarho

Aulankolainen 1/2018
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Kuva: Jouni Lehtonen

Kosketus golfiin säilyy
asiakastapaamisissa viheriöllä

Yrittäjä Kimmo Jokinen tapaa asiakkaitaan
myös golfviheriöllä. Aulangon kentille heitä on
ilo kutsua hienoon ympäristöön hienon lajin
pariin.

Yritys työllistää kymmenkunta työntekijää ja sen liikevaihto
on yli miljoona euroa. Olemme juuri sopivan kokoinen toimija palvelemaan asiakkaita nopeasti, tehokkaasti ja laadukkaasti.

Kimmo Jokinen on pelannut golfia kohta 30 vuoden ajan.
Nykyisin kirjapainoalan yrittäjä lähtee monesti kentälle asiakastapaamisten merkeissä.
- Haluan säilyttää kosketuksen tähän hienoon lajiin. Hämeenlinnan seudulla on hienoja kenttiä, joille kelpaa kutsua
asiakkaita ja kumppaneita pelaamaan.
Kimmo Jokinen on Aulangon Golfklubin jäsen. Klubilla on
hienot kentät Eversti ja Hugo, lisäksi toiminta hyvin hoidettua. Erityisesti Jokista miellyttää AGK:n tekemä työ nuorten
keskuudessa. Offset-Kolmio on ollut Aulanko Golfin yhteistyökumppani jo vuosien ajan.
- Kumppanuus Aulanko Golfin kanssa on meille äärimmäisen hyvä tapa olla näkyvillä laadukkaassa ympäristössä. Täällä tapaa mukavia ihmisiä hyvällä fiiliksellä.

Keskittyminen kartonkiin kannatti
Yritys painaa laaja-alaisesti käyntikorteista aina isompiin painotöihin asti. Offset-Kolmiossa on näiden lisäksi erikoistuttu
kartongista valmistettaviin monipuolisiin tuotepakkauksiin,
joita käytetään paljon myös elintarvikkeille, kuten leipomotuotteille ja eineksille.
- Suomalainen kartonki on erinomainen muovin korvaaja
näissä pakkauksissa. Kartongilla on hyvä tulevaisuus. Teemme suomalaisten kartonginvalmistajien kanssa tiivistä yhteistyötä tuotekehityksessä.

Puolivuosisataa painotöitä
Hämeenlinnalainen kirjapaino Offset-Kolmio saavuttaa marraskuussa kunniakkaan 50 vuoden iän. Juhlavuotta vietetään työn merkeissä.
Kimmo Jokinen otti vetovastuun isänsä perustamasta offsetpainosta 1980-luvun lopulla. Seuraava vuosikymmen oli
yrityksen kasvun aikaa, liikevaihto kolminkertaistui. Yritys on
nyt kasvanut Jokisen mukaan sopivan kokoiseksi toimijaksi.
16
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Elämyksiä ulkomaisilta kentiltä
Kimmo Jokinen hakee golfelämyksiä myös ulkomailta. Kavereiden kanssa lähdetään lomailemaan ja samalla kokemaan
uusia kenttiä. Brittein saaret ja Keski-Euroopan kentät kutsuvat.
- Nykymuotoisen golfin syntysijoilla Briteissä näkyy lajin vahva perinne. Klubit ovat arvokkaita ja arvostettuja paikkoja.
Etiketti on tiukka, Jokinen mainitsee.
Aluillaan oleva kesä ja viheriöivät nurmet saavat yrittäjän
hyvälle tuulelle, jälleen on mahdollista viettää rentouttava
iltapäivä tai ilta golfin parissa.
- Toivotan hyvää golfkesää kaikille!

Kilpailukalenteri 2018
Pvm
Pvä
Kilpailu				Avoin/AGK
Kenttä		Sarja		Pelimuoto
Touko						
1
ti
Vappuscramble			AGK		Hugo		hcp		lp 9r.
5
la
Everstin scramble,			A		Eversti		hcp		lp 18r.
19
la
Pro Shop ABC scramble		
A		
Eversti		
hcp		
lp 18r.
26
la
Kultakeskus Open			A + S		Eversti		scr/hcp		lp/pb 18r.
Kesä						
9
la
Intersport Open			A		Eversti		scr/hcp		lp 18r.
16
la
Aulangon Helmi			A (N)		Hugo		hcp+1.scr
lp/pb 18r.
21
to
Midnight Sun Golf K-18		
AGK		
Hugo		
hcp		
pb 9r.
30
la
Hugon Malja I hcp>30		
AGK		
Hugo		
hcp		
pb 9r.
Heinä						
3
ti
AGK Marathon			HML		Hugo		hcp		lp 72r.
5
to
Senior Aluetour			A		Eversti		hcp		lp 18r.
7-8
la-su
Hämeenlinna Lady Open		
A (N)		
Eversti /Tawast
hcp		
lp 36r.
11
ke
Tunari Kiulu			A (S)		Hugo		hcp		lp 18r.
14
la
Linnajazz scramble			A		Hugo		hcp		lp 9r.
21
la
GolfPassi Tour Best ball		
A		
Eversti		
hcp		
lp 18r.
28-29 la-su
Leimarakentajat Open 		
A		
Eversti /Tawast
scr/hcp		
lp 36r.
Elo						
3
pe
Aulangon Venetsialaiset scramble
AGK 		
Eversti		
hcp		
lp 9r.
7-10
ti-pe
ESCGA Senior Team Championship ESGA (M)
Eversti		
scr		
lp 54 r.
12
Su
HML Asemanranta Avio/Avopari fours.A		
Hugo		
hcp		
lp 18r.
18-19 la-su
AGK mestaruuskilpailut		
AGK		
Eversti/Hugo
scr		
lp 36 r.
25
la
Four Reasons Open		A		Eversti		hcp		lp/pb 18r.
Syys						
1
la
Koivikko Scramble			A		Hugo		hcp		lp 9r.
8
la
SSAB Open			A		Eversti		hcp+1.scr
lp/pb 18r.
9
su
Hugon Malja II hcp>30		
AGK		
Hugo		
hcp		
pb 9r.
15-16 la-su
Tiilaakso scramble			A		Hugo/HaG/TawG hcp		lp 18r.
22
la
Aulangon Malja 			
AGK		
Eversti & Hugo
hcp		
lp/pb 18 r.
30
su
Kinkku Scramble,			A		Hugo		hcp		lp 18 r.
Loka						
6
la
Syys Scramble			A		Eversti		hcp		lp 18r.

Flyereista pakkauksiin ammattitaidolla –
ympäristöä ajatellen
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Aloita golf Aulangolla!
Aloita golfharrastuksesi Aulangon Golfakatemian Starttikursseilla ja
liity elinvoimaiseen Aulangon Golfklubiin tarjoushintaan!
Tarjolla kaksi houkuttelevaa vaihtoehtoa:

1 Starttipaketti aikuisille - Starttikurssi + green card-suoritus + jäsenyys
Aulangon Golfklubissa 2018 + 10-kortti Hugo - kentälle ( 10 kpl green feetä )

Hintaan 225,-

2 Junioreiden Starttikurssi (alle 18-vuotta) - Starttikurssi + green card-suoritus +
jäsenyys AGK:ssa, täysi pelioikeus Aulangon molemmille
kentille ( Hugo ja Eversti ) kaudelle 2018.

Hintaan 195,Starttikurssi + green card-suoritus hinta 140,Kurssien vetäjinä kokeneet PGA opettajat Tapio Sillanpää 050 350 5977 & Marko Kuivasaari 040 506 3695

Toukokuu
5.5.
La
12.5.
La
19.5.
La
26.5.
La
Kesäkuu
2.6.
La
9.6.
La
16.6.
La
30.6.
La

18

Starttikurssi 2
Starttikurssi 3
Starttikurssi 4
Starttikurssi 5
Starttikurssi 6
Starttikurssi 7
Starttikurssi 8
Starttikurssi 9

Pro
TS
MK
TS
MK
Pro
TS
MK
TS
MK

Ilmoittautumiset ja kyselyt
pro@aulangongolfakatemia.fi

Ole hyvä ja tutustu palveluihimme www.aulankogolf.fi kohdassa Golfopetus
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KimppaStartti
Golfin peruskurssi pienryhmille, yrityksille ja yhteisöille
KimppaStartti on golfin peruskurssi Teille jotka haluatte aloittaa
golfharrastuksenne omassa tutussa ja turvallisessa kaveriporukassa.
Kerää 4-10 hlö:n ryhmä ja ota yhteyttä Aulangon Golfakatemiaan.
Räätälöimme ryhmällesi golfin peruskurssin green card-suorituksineen joustavasti
ryhmän toiveitten ja aikatulujen mukaisesti.
pro@aulangongolfakatemia.fi tai Tapio Sillanpää 050 350 5977.
Alkaen 7.5. 2018 esim. kahtena arki-iltana klo 17.30-20.30. + green card-peliopetus.
Kurssi hinta ja kesto sopimuksemme mukaa.

3

Kurssi sisältää Aulangon Golfakatemian standardin mukaisesti:
- Starttikahvit
- Golf harrastuksena - teoriatunti
- Klubirakennus - toiminnot ja palvelut
- Välineet - pro shop, mitä tarvitset pelaamiseen
- Peli- ja harjoitteluympäristö - golfkenttä ja range
- Golfin perustekniikat - putti, chippi, pitch, swing
- Mailat ja niiden käyttö - pelin kulku
- Green card-suoritus - peliopetus kentällä, säännöt ja etiketti
- Harjoitusmailat ja pallot sekä kurssimateriaalit

Tervetuloa KImppaStarttiin!
Lisäpalvelut - mahdollisuus sopia kurssin aikaisista ravintolapalveluista
Everstin klubin ravintoloitsijan Anssi Nykopin kanssa
klubiravintola@aulankogolf.fi - Puh. 03 6537733

Opettajanasi Akatemian kokeneet PGA valmentajat.
Ole hyvä ja tutustu palveluihimme www.aulankogolf.fi kohdassa Golfopetus
Aulankolainen 1/2018
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