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Sekä puolesta että vastaan löytyy argu-
mentteja, ja valitettavan perisuomalai-
seen tyyliin osapuolet ovat hautautuneet 
omiin juoksuhautoihinsa 
toistelemaan mielipiteitään 
kuuroille korville.

Pitäisikö sitten omistaa 
vai ei? Jokaisella on tähän 
oma vastauksensa, mutta 
kiistämätön tosiasia on, 
että suomalainen golf on 
rakentunut ja tulee jatkos-
sakin pyörimään vahvasti 
pelaavien osakkeenomis-
tajien varassa.

Muutama pay & play 
-kenttä tänne mahtuu ja hyvä niin, mut-
ta on vaikea nähdä niillä merkittävää 
roolia perusgolfarin elämässä. 

Osakkeiden hinta on myös puhutta-
nut kovasti ja erityisesti hintojen lasku. 
Sillä ei liene kuitenkaan suurimmalle 
osalle meistä merkitystä, koska emme 
arvosta niitä omissa taseissamme ja 
olemme useimmiten hankkineet osak-
keen varmistaaksemme mahdollisim-
man hyvät peliolosuhteet itsellemme, 
perheellemme ja kutsutuille vieraillem-
me. 

Myös kenttäyhtiön kannalta asiaa tar-
kastellessa pelaavan osakkaan rooli on 
ylivoimaisen tärkeä. Noin 80 prosenttia 

tuotoista tulee osakkailta vastikkeiden 
kautta ja tärkein tehtävämme on var-
mistaa, että kaikki osakkaat ovat jatkos-

sakin valmiita vastikkeensa 
ilolla maksamaan.

Uskomme vahvasti, että 
pitämällä vastikkeen tason 
maltillisena ja huolehtimalla 
samalla erinomaisista peli-
olosuhteista  sekä varmis-
tamalla osakkaille parhaan 
mahdollisen palvelutason, 
pystymme maksimoimaan 
aktiivipelaajien osuuden 
osakaskunnassa ja siten 
varmistamaan yhteisömme 

elinvoimaisuuden.
 Samalla pitää kuitenkin muistaa huo-

lehtia siitä, että lajin aloittaville, uusille 
pelaajille löytyy vaivaton ja houkutte-
leva polku siirtyä pikkujunnusta ehkä 
vuokrapelioikeuden kautta osakkeen-
omistajaksi.

Osakeyhtiön hallitus on tehnyt töitä 
sen eteen, että aktiivisesti pelaava osa-
kas tulee ensi kaudella nauttimaan en-
tistä paremmista eduista ja ehdotukset 
tullaan toivottavasti hyväksymään syys-
kokouksessa. Nähdään siellä! 

 Juha Koivisto  
St. Laurence Golf  Oy:n puheenjohtaja

Pelaava osakas varmistaa
golfyhtiön elinvoimaisuuden

Muutaman viime vuoden aikana golfareita on 
kovasti puhuttanut vanha shakespearelainen 
dilemma: Omistaako vai eikö omistaa? 

St. Laurence Golfin sidosryhmälehti 
2/2013

Juha Koivisto, oy:n 
puheenjohtaja

Tietoväylä on St. Laurence 
Golf Ry:n kustantama 
sidosryhmälehti, joka kertoo 
St. Laurence Golf klubin sekä 
toimikuntien toiminnasta. 

Tietoväylä-lehden 
toimituskunta Mecki 
Kåhre, Susanna Holm, 
Jenni Kemppainen,  Raimo 
Lähteenmäki, Urpo Uotila ja  
Sirpa Ärmänen

Ilmestyminen: Tietoväylä -lehti 
ilmestyy kaksi kertaa vuoden 
aikana: golfkauden alussa ja 
lopussa.

Kansikuva: Mikko Hupli

St. Laurence Golf
Osoite: Kaivurinkatu 133, 
08200, LOHJA
puh: (019) 357 821 
fax: (019) 386 666 
www.stlg.fi
email: caddie.master@stlg.fi

St. Laurence Golfilla on 
myös facebook-sivut ja 
-ryhmä, liity mukaan!
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Kisakesä

StLG:n kesä huipentui
lyöntipelin SM-kisoihin

TEKSTI: LEIF SANDBERG KUVAT OLAVI KASKISUO JA  KAI KILAPPA

Kuva Lyöntipelin SM-kisojen 
voittajat Arto Pehkonen ja 
Sanna Nuutinen
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Kisakesä

Kuva Palkintojen jakotilaisuudes-
sa etualalla toimitusjohtaja Mecki 
Kåhre ja ry:n puheenjohtaja Pepe 
Granat. Vanhan perinteen  
mukaan vapaaehtoiset tulevat 
myös mukaan. 
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Kisakesä

Kuva: Sanna Nuutisen voittotuuletukset 
Pyhän Laurin 18. viheriöllä

K
esän kilpailukausi oli 
hieno sääoloiltaan,  ja 
jäsenistö osallistui mu-
kavasti eri kilpailuihin. 
Suosituin kilpailumuo-
to oli selvästi scramble: 
Jazz Golf, Pop Finlandia, 

Virkkala Trophy ja molemmat kinkkusc-
ramblet täyttyivät hetkessä. 

Kesä 2013 oli myös kilpagolfin kan-
nalta yksi StLG:n historian vilkkaimmis  
ta kausista. Kausi alkoi toukokuun lo-
pussa Audi FST:n osakilpailulla, ja heti 
seuraavalla viikolla pelattiin Finnish 
Tourin osakilpailu. Lyöntipelin SM-
kilpailut pelattiin heinäkuussa ja Mid 
Tourin osakilpailu syyskuun alussa.

VAPAAEHTOISILLE SUURI KIITOS
SM-lyöntipelimestaruudet ratkottiin 
Lohjalla 16 vuoden tauon jälkeen. SM-
kilpailut alkoivat leikkimielisellä Mestarei-
den Mestarit -kilpailuilla, missä kaikkien 
aiempien vuosien mestarit ottivat mittaa 
toisistaan Par3-kentällä. 

Ensimmäisen Mestareiden Mestari 

-kilpailun voitti StLG:n entinen Pro Riku 
Soravuo. Varsinaisen kilpailun kärkisijat 
karkasivat tällä kertaa lohjalaisilta, kun 
Laukaan Peurunkagolfin Arto Pehko-
nen ja Keimola Golfin Sanna Nuuti-
nen nappasivat voitot. 

Koko kilpailuviikko sujui erinomaisesti 
ja siitä suurin kiitos kuuluu kaikille niille 

vapaaehtoisille, jotka mahdollistivat kil-
pailun järjestämisen kentällämme!

SEURAN MESTARUUDET RATKOTTIIN
Seuran mestaruuskilpailut pelattiin tänä 
vuonna ilman karsintoja ja mukaan pää-
si tasoitusjärjestyksessä 76 miestä, 26 
naista ja 26 junioria. Seuran mestareiksi 

Kuva: Voittajan Arto Pehkosen  
tyylinäyte bunkkerilyönnistä.

Kuva Lyöntipelin SM-kilpailujen voittajat yhteiskuvassa.
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Kisakesä

kruunattiin Kimmo Lindberg ja Emma 
Sandberg. Junioreiden pojat 14 -sarjan 
voitti Eetu Kärjes ja pojat 16 -sarjan 
Otto Tolvanen. Midien mestareiksi pe-
lasivat Antti Ulvio ja Virpi Haataja. Ensi 
vuonna seuran mestikset pelataan Gol-
fliiton suosituksen mukaan jo elokuun 
ensimmäisenä viikonloppuna. 

Lohjalaiset menestyivät hienosti 

kesän ystävyysotteluissa muita seuro-
ja vastaan. Seniorit ja Ladyt voittivat 
puolet pelaamistaan otteluista. Miehet 
olivat erityisen kovassa iskussa voittaen 
kaikki Men’s Only -ottelut, joihin osallis-
tuivat  StLG:n lisäksi Pickala, Sarfvik, Nor-
dcenter ja Master Golf. StLG voitti myös 
kotikentällä pelatun kolmikantaottelun 
StLG–PGC–SGC.

JUNIORIT JA SENIORIT MENESTYIVÄT
Liiton SM-kisoissa saavutimme tänä ke-
sänä kolme mitalia: kaksi junioripuolella 
ja yhden senioripuolella. Erityisen ylpeitä 
voimme olla Juho Suomalaisen kulta-
mitalista ja Joona Mäenpään pronssi-
mitalista, sillä juniorit pelasivat tällä kau-
della erityisen kovatasoisessa porukassa. 

 Naisseniorimme Kyllikki Puuppo 
nappasi reikäpelin SM-hopeamitalin. 
Lisäksi Virpi Haataja ja Kyllikki Puuppo 
valittiin maajoukkueisiin. Virpi edustaa 
Suomea Mid-naisissa ja Kyllikki edustaa 
Suomea Seniori-naisissa.

Kilpailutoimikunta haluaa kiittää 
kaikkia vapaaehtoisia, jotka uhrasivat 
vapaa-aikaansa kesän aikana.

Kävimme kilpailutoimikunnan koko-
uksessa lokakuussa läpi onnistumiset ja 
kehitysalueet kesän kisoissa ja otamme 
oppia niissä asioissa, mitkä eivät suju-
neet  mielestämme riittävän hyvin. Ensi 
vuoden alussa alamme työstää vuoden 
2014 kisoja ja pyrimme järjestämään 
vielä laadukkaampia kisoja. 

Kilpailutoimikunta

Lisää kuvia kilpailuista sivuilla 22 –25

Kuva: Hippu 

Kuva: Vapaaehtoiset ovat seuran tärkeä voimavara. 

Kuva Iloista yleisöä Lohjalla. 

Kuva: StLG:n Albert ”Hippu” Eckhardtin 
sijoitus oli 17.
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Kumppani

KASTEN SCRAMBLE on jo käsite St. 
Laurence Golfin yritystapahtumien jou-
kossa. Tapahtumalla on pitkät perinteet. 
Ensimmäisen kerran golfkisa pidettiin 
vuonna 1996, kun silloinen Kastenin va-
ratoimitusjohtaja Keijo Airola ehdotti, 
että järjestäisimme golftapahtuman, 
kuten muutkin edistykselliset yritykset 
tapasivat tehdä. 

Osallistujia oli alussa vain kourallinen, 
lähinnä jälleenmyyjiä ja muutamia yh-
teistyökumppaneita, ja kisa pelattiin 
henkilökohtaisena pistebogey-pelinä.     

Kun tapahtuman suosio ja osallistu-
jien määrä kasvoivat nopeasti, otettiin 
pelimuodoksi scramble, jossa pelataan 
kaksihenkisin joukkuein ja näin syntyy 
kivasti yhteistä tsemppaamista. Peli-
kenttänä on alkuvuosien jälkeen ollut 

Kasten Scramblella 
pitkät perinteet

Hyvällä yhteistyöllä onnistuneita yritystapahtumia

Pyhä Lauri ja perinteisten erikoiskilpai-
lujen (pisin draivi ja lähimmäksi lippua) 
lisäksi kisataan ”lähimmäksi lippua kah-
della lyönnillä” Kastenin nimikkoväylällä 
18 .

Lohjalainen Constructor Finland Oy, 
tutummin Kasten on osa kansainvälistä 
konsernia, ja niinpä kotimaisten asiak-
kaiden, jälleenmyyjien ja yhteistyö-
kumppanien lisäksi golfareita on vuo-
sittain ollut myös naapurimaista, mm. 
Ruotsista, Norjasta, Eestistä ja Latviasta. 

YHTEISTÄ AJANVIETETTÄ – KILPAILUA 
PAREITTAIN
Kasten Scramble 2013 järjestettiin perin-
teisesti elokuun kolmannen viikon tors-
taina.  Ajankohta on osoittatunut erittäin 
onnistuneeksi golftapahtuman pitämi-

selle, olemmehan aina saaneet pelata 
hyvässä säässä  ja niin kävi tälläkin kertaa.                                               

Päivä alkoi ilmoittautumisella ja 
Väylä 19 -klubiravintolan runsaalla ja 
maittavalla aamiaisella. Monelle myös 
joukkuetoverin löytäminen ja ehkä 
ensitapaaminen on osa tapahtumaan 
virittäytymistä. 

Luonnollisesti ennen kisaa otettiin 
tuntumaa viheriöiden nopeuteen ja 
viimeisteltiin swingiä rangella. Terve-
tulosanat lausui Kastenin puolesta toi-
mitusjohtaja Olli Ruuskanen ja StLG:n 
puolesta palvelupäällikkö Susanna 
Holm. Susanna kertasi varmuuden 
vuoksi myös scramblen oleellisimmat 
asiat ja kentän paikallissääntöjä. Kaikki 
oli siis valmista klo 10 tapahtuvalle yh-
teislähdölle.

Kuva: Runsas pelaajajoukko 
odottelemassa kisastarttia.
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Kumppani

Kuva: Kisan voittivat tänä vuonna  
Antero Ekström Esbecon Oy:sta ja  
Jari Myllyperkiö Treston Groupista. 

Scramble on tunnetusti hieman hi-
taampi pelimuoto, mutta sehän on 
vaan hyvä, kun saa pidempään nauttia 
hienosta lajista hyvässä seurassa ja kau-
niissa maisemissa. Energia- ja nestetasa-
painon ylläpidosta huolehti Piccadillyn 
”kenttäravintola” runsaine tarjoiluineen.

KUNNON JÄLKIPELIT
Kierroksen jälkeen pelattiin vielä jälkipelit 
suomalaisittain saunan lauteilla ja varmis-
tettiin, että mahdollinen nestehukka saa-
daan tasapainoon ennen päivällispöytää 
ja palkintojen jakoa.

Kisan voiton ja parhaat palkinnot 
pokkasivat tänä vuonna Antero Ek-
ström Esbecon Oy:sta ja Jari Mylly-
perkiö Treston Groupista. Myös muut 
kisassa menestyneet saivat palkintonsa 
runsaiden aplodien saattelemana.

Hyvien kisasuoritusten lisäksi Kasten 
Scramble on aina kannustanut myös 
satunnaisia epäonnistujia. Palkinto-
pöydästä on vuosien varrella pokattu 
jumbopalkintoina mm. kompasseja, ot-
salamppuja, puutarhatyökaluja, puuk-
koja, kirveitä, vesureita ym. terapeuttisia 
apuvälineitä.

Mielestämme St.Laurence Golf tarjo-
aa hienot puitteet tällaisten tapahtumi-
en järjestämiselle. Kiitämmekin StLG:n 
henkilökuntaa lämminhenkisestä ja 
sujuvasta palvelusta ja kentän hyvästä 

kunnosta sekä Väylä 19:n henkilökuntaa 
maittavista tarjoiluista päivän aikana.

Tapaamisiin Kasten Scramblen mer-
keissä taas ensi vuonna! 

Markku Sivonen, 
Hallituksen puheenjohtaja
Intolog Group, 
Kasten-tuotteiden myynti

Kuva:  Terassilla jatkuivat jälkipelit ja 
Piccadillyllä maistuivat eväsmakkarat.
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Kapteeni kysyy

Mäenpään Joonalle piti esittää muuta-
ma satunnainen kysymys ja saada niihin 
häneltä jämäkät vastaukset. 

Golfkiireet kuitenkin vaikeuttivat ky-
syjän ja vastaajan aikatauluja niin, että 
päätimme katsoa jonkin sopivan ajan ja 
paikan, jossa voisimme golfin pelaami-
sen sijasta jutella golfista.

Kalentereistamme sitten löysimme 
sopivan kohdan. Voisimme olla Turkin 
Alanyassa samassa sporttibaarissa sa-
maan aikaan ilman mailoja. Siis lomalla.
Sinnehän Joona saapui sovittuna aikana 
viehättävän tyttöystävänsä Pakalénin  
Jennan kanssa. Ovat sopineet Jennan 
kanssa, joka ei ihan vielä golfaa, että joka 
toinen loma on loma ja joka toinen loma 
golfloma. Nyt oli loman vuoro. Siis hyvää 
aikaa jutella golfista.

Juttu eteni sillä tavalla, että kapu 
kyseli mitä mieleen tuli ja mitä kapun 
kapu Elssu käski kysyä. Ja näin Joona 
vastasi:

1. Kuka olet?
Joona Mäenpää  18-vuotias abiturientti.

2. Milloin aloitit golfin?
Muistaakseni  6-vuotiaana vuonna 2002.

3. Miksi aloitit?
Kummatkin vanhempani äiti Leena ja isä 
Aarre pelasivat ja veivät kentälle.

4. Mitä muuta harrastit ja harrastat?
Siihen aikaan mm. sählyä ja karatea. Ny-
kyään talvikautena salibandya.

5. Kehityskaari golfin alkutaipaleella?
Alussa kehityin normaalitahtiin niin, että 
singeliin pääsin muistaakseni 12- tai 
13-vuotiaana.

6. Mielimailasi?
Taitaa olla joku wedge, putteri se ei ole, 
koska liian usein superkierrokset ovat 
jääneet tulematta puttipelin takkuami-
sen vuoksi. Joten siinä on petrattavaa ja 

välillä on vaihdettava uutteen putteriin ja 
takaisin taas vanhaan saadakseen uutta 
fiilistä ja luottamusta puttaamiseen.

7. Vaihdatko kalustoasi usein?
Putterin ehkä kerran vuodessa. Nykyiset 
raudat ovat olleet muistaakseni 4 vuotta. 
Ensi kaudeksi on suunnitteilla kaluston 
vaihtoa.

8. Mielenkiintoinen kenttä St. Lau-
rencen ohella?
St Laurencen erinomaisten kenttien lisäk-
si mieleen on jäänyt esimerkiksi Koskigolf 
Kuusankoskella.

9. Harjoittelun mielekkyys?
Nuorempana yhdessä hyvien kavereiden 
mm. Eckhardtin Hipun ja Nymanin Jes-
sen kanssa tuli paljon kikkailtua ja aina 
oli pientä skabaa. Ilman näitä kaveruuk-
sia en ehkä olisi näin pitkällä golfissa. Ny-
kyään harjoittelu on systemaatisempaa 
ja nyt tuntuu, että joku lisäpotku ja uusi 
virike olisi ehkä paikallaan, ettei jää jun-
naamaan paikoilleen.

10. Golfin vaikutus mielen hallintaan 
ja mielen hallinnan vaikutus golfiin?

Nykyisin pystyn aika hyvin nollaamaan 
huonon lyönnin tai huonon väylän ja 
ymmärrän, että koko kierros ei kaadu sii-
hen.  Kiukuttelu ei auta. Toisaalta, jos peli 
on lähtenyt hyvin liikkeelle, ei kannata 
ryhtyä liikoja varmistelemaan vaan pitää 
yllä pelirohkeutta.

11. Miten hoidat peruskuntoa?
Kesäaikaan aika pitkälti pelaamalla. Muul-
loin pelaamalla salibandya, lenkkeilemäl-
lä ja kuntosaliharjoittelulla. Pitäisi ehkä 
golfkaudellakin käydä  kerran viikossa 
salilla.

12. Ruokatankkaus ennen peliä ja 
pelin aikana?
Ei mitään erityistä edellisen illan super-
tankkausta, eikä liian raskasta ruokaa en-
nen peliä. Aamulla kunnon aamiainen ja 
pelin aikana eväät ja riittävästi juotavaa.

13. Tavoitteet golfissa?
Keväällä olisi tarkoitus saada yo-lakki ja 
sen jälkeen heinäkuussa armeijan urhei-
lukoulun testeihin. Golfissa täyttyy kat-
soa mihin rahkeet riittävät. Parin vuoden 
sisällä  pitäisi pelissä päästä seuraavalle 
tasolle. Pelin tulisi parantua. Jos natsaa 
niin natsaa. 

14. Toistaiseksi paras kierroksesi?
Tänä vuonna keltaiselta tiiltä 63 lyöntiä 
Pyhiksellä ja  Kalkkiksen valkoisilta 66 
lyöntiä ovat parhaat. Niistä on oppinut 
sen, että vaikka olisi 6 väylän aikana teh-
nyt 5 birdietä, siitä huolimatta ei tarvitse 
pelätä, etteikö niitä voisi vielä kierroksen 
aikana tulla vaikka kuinka monta. 

15. Vinkkejä uransa alkuvaiheessa 
oleville junnuille ja mikseipä varttu-
neemmillekin.
Kannattaa löytää itselleen hyvä kaveri-
porukka. Nauttia pelaamisesta ja iloita 
aidosti onnistumisista, ei kuitenkaan yl-
pistyä vaan pysyä nöyränä pelille ja pe-
laamiselle. 

Jos natsaa, niin natsaa
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Kuka olet? Miska Virtanen

2.Milloin aloitit golfaamisen? 
Syksyllä 2011

3.Minkä ikäinen olit? Olin silloin 11.

4.Mistä sait kipinän golfiin? 
Kun Elvi kysyi minua par 3 kisaan.

5.Tavoitteesi golfissa? 
Päästä ammattilaiseksi.

6.Nykyinen tasoituksesi? 22,4

Minkä uskot sen olevan vuoden 
kuluttua? Ehkä noin 18,0.

Harjoitteletko mielelläsi ja 
mielestäsi riittävästi? 
Harjoittelen kolme kertaa viikossa mutta 
enemmänkin voisin harjoitella.

Mikä harjoittelussa on mukavinta? 
Se, kun saa lyödä pitkiä lyöntejä.

Kumpi kenttä mieluummin, Kalkki 
Petteri vai Pyhä Lauri? 
Pyhä Lauri, koska se on hieno ja mukava 
pelata.

Suosikkiväyläsi? 
Pyhä Lauri väylä numero 8, koska se on 
lyhyt ja helppo väylä.

Suosikkimailasi? wedge.

Montako kierrosta golfia tänä 
kesänä? Pelasin tänä kesänä 24 kierrosta 
ja suunnilleen 50 kierrosta par kolmosta.

Paras kierroksesi tällä pelikaudella? 
Pyhä Lauri 90 lyöntiä keltasilta.

Miska ja Tero arvostavat
hyvää porukkahenkeä Kuka olet? Tero Virtanen

Milloin aloitit golfaamisen? 
Heinäkuun lopussa 2011.

Minkä ikäinen olit? 32-vuotias

Mistä sait kipinän golfiin?
Naapurin isäntä houkutteli mukaan.

Tavoitteesi golfissa? 
Pelata paremmin kuin edellisellä kerralla.

Nykyinen tasoituksesi? 13,4

7. Minkä uskot sen olevan vuoden 
kuluttua? Noin 10.

Harjoitteletko mielelläsi ja mielestä-
si riittävästi? 
En juurikaan harjoittele, lähinnä harjoitte-
lu tulee pelaamisen muodossa, lähipeliä 
täytyisi kyllä harjoitella ja paljon.

Mikä harjoittelussa on mukavinta? 
Kun huomaa, että lyönteihin tulee var-
muutta.

Kumpi kenttä mieluummin, Kalkki-
Petteri vai Pyhä Lauri? Pyhä Lauri

Suosikkiväyläsi? 
Kalkki-Petterin väylä 13.

Suosikkimailasi? Rauta 7

Montako kierrosta golfia tänä kesä-
nä? 32 kierrosta, joista 22 StLG:ssa. 

Paras kierroksesi tällä pelikaudella? 
Pyhis keltaisilta 81 lyöntiä.

Miksi juuri St. Laurence Golf on se 
oikea paikka pelata golfia? 
Kentät ovat aina todella hyvässä kun-
nossa ja yhteishenki pelaajien kesken on 
mahtava. 

Miksi juuri St. Laurence Golf on se 
oikea paikka pelata golfia? 
Siellä on hyvät harjoitteluolot  ja tosi mu-
kava porukka.

Kuva Miska tykkää Pyhiksestä koska se 
on hieno ja mukava pelata.

Kuva Teron (vas.) tavoitteena on pelata 
aina paremmin kuin edellisellä kier-
roksella. Miskan ennätys oli 90 lyöntiä 
keltaisilta Pyhällä Laurilla.
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1. Kuka olet?
Leo Dammert, eläkepäiviään viettävä 
entinen KHT-tilintarkastaja, ikä 74 vuotta, 
tasoitus 16. Jäsenenä St. Laurencessa, So-
togradessa ja La Quintassa. Asun Helsin-
gissä, kesämökki Nummella ja talviasun-
to Marbellassa Espanjassa. Sukuni juuret 
ovat 1500-luvulta lähtien olleet Lohjan 
Karstulla Hormajärven rannoilla. Lukion 
kävin Lohjan Yhteislyseossa.

2. Milloin ja missä aloitit golfin?
Opiskelukaverini 50-vuotispäivillä kesällä 
1991 yli 20 vuotta toiminut tennisporuk-
ka päätti lähteä Vierumäelle golfkurssille. 
Siitä innostus alkoi ja syyskuussa ostin 
golfosakkeen St. Laurence Golfista sekä 
suoritin green cardin. Jo lokakuussa 1991 
lähdin ensimmäiselle golfmatkalle Portu-
galiin – matkan vetäjänä oli Jalo Grönlund.

3. Miksi? Golf on haastava ja samalla 
parhain ja miellyttävin tietämäni liikun-
nan laji, jota voi harrastaa ikävuosista 
riippumatta. Golf on hieno harrastus, jos-
sa ei kysellä pelaajan taustoja, vaan golf-
kentällä kaikki pelaajat ovat keskenään 
kavereita ja siinä on helppo solmia uusia 
elinikäisiä ystävyyssuhteita.

4. Mikä on parasta St. Laurencessa?
Hyvä kenttä, hyvien liikenneyhteyksien 
päässä ja pelaamaan olen päässyt lähes 
aina ilman viivettä – eläkeläisenä viikon-
vaihdepelaaminen ei ole enää niin tär-
keätä kuin aikaisemmin.

5. Sotogrande vai St. Laurence? 
Näitä on vaikeata tasapuolisesti verrata 
keskenään,  kun lähtökohdat ovat niin 
erilaiset.

Sotograndessa on ”kesä” 12 kuukaut-
ta vuodessa, palvelu- ja kenttähenki-
lökunta on jatkuvassa työsuhteessa ja 
vaihtuvuus on hyvin vähäistä. Palve-
luhenkilökunta tuntee valtaosan klu-
bin jäsenistä ja tervehtii heitä nimeltä 
sekä tiedustelee voinnit ja kuulumiset. 
Kaikessa on tunnistettavissa vanha 

skottilainen klubihenki – klubin jäse-
nistöstä huomattava osa onkin brittejä. 
Kenttähenkilökunnalla on käytettävis-
sä nykyaikaiset hoitokoneet ja laitteet, 
mutta paljon hoitotyöstä tehdään 
myös manuaalisesti eli aina kun koneet 
eivät tähän sovellu ja se näkyy kentän 
kunnossa. Sotogrande on rankattu 
Euroopan huippukenttien joukkoon – 
parhaimmillaan rankkaus oli Manner-
Euroopan listalla 6. Sotogrande on 
jäsenistön kenttä, jossa vieraspelaajilla 
on päivittäin vain 1–2 tunnin starttiajat 
ja parhaat lomakaudet on varattu vain 
jäsenille. Sotograndessa korkkitammien 
välissä pelaaminen on aina juhlaa. So-
ton osakkeen arvo on pysynyt vakaana.

Meillä Lohjalla kesä kestää vain noin 
viisi kuukautta, huomattava osa pal-
velu- ja kenttähenkilöstöstä palkataan 
vuosittain vain tulevalle pelikaudelle eli 
henkilökunnan vaihtuvuus ja myös ikä-
rakenne poikkeaa olennaisesti ”Sotosta”.  
Vuosittain vaihtuva henkilökunta ei tun-
ne pääosaa jäsenistöstä ja suomalais-
kansalliseen tapaan tervehtimisessä ja 
kohteliaassa käyttäytymisessä olisi pa-
rannettavaa. Jäsenistön ja sitä palvele-
van henkilökunnan välille ei tahdo em. 
syistä syntyä leppoisan yhteishengen 
ilmapiiriä. Kenttiemme puitteet ja ju-
hannuksen jälkeinen kunto kestävät 
kyllä vertailun ainakin muihin kotimaan 
kenttiin, mutta golfosakemarkkinoilla 
olemme selvästi aliarvostettuja.

6. Miksi junnutoiminta on tärkeätä?
Näen golfin tarjoavan nuorisolle liikun-
tatarpeen ja kilpailuvietin tyydyttämisen 
lisäksi myös elämänuralla tarvittavaa 
opetusta: ilman sitkeää ja kurinalaista 
harjoittelua sekä kokeneempien neu-
voja ei kehity golf-taidoissa – tämän 
oivaltaminen auttaa myös ammattiin 
opiskelussa ja työurallakin eteenpäin. 
Junnutoiminta luo harjoitteluporukoille 
yhteishenkeä ja kaveruussuhteita sekä 
golftoiminnan moninaisten – osaksi iki-
vanhojen – sääntöjen omaksuminen niin 

pelaamisen kuin käyttäytymisen osalta 
johdattavat oikealle tielle elämässä. Klu-
bimme jatkuvasti vanheneva jäsenistö 
kaipaa rinnalleen vireää junioritoimintaa, 
jotta klubimme ilme säilyy monipuolise-
na ja golfharrastus meidän jälkeemme 
jatkuisi ja kehittyisi positiivisesti.

7. Pitäisikö resurssien painotus olla 
kentän hoidossa vai alhaisissa pe-
laamisen kustannuksissa? En näe näi-
den tavoitteiden välillä mitään ristiriitaa. 
Kentän asianmukainen kunnossapito ja 
hoito voidaan toteuttaa kohtuullisin kus-
tannuksin. Klubimme jäsenistön keski-ikä 
on ollut jatkuvassa nousussa ja valtaosal-
le heistä kenttiemme nykyinen hyvä taso 
riittää. En ole vielä missään tavannut 
golfkenttää, joka olisi pelattavuudeltaan 
meidän kenttiämme olennaisesti parem-
pi – ei sokkoväyliä, ei pitkiä siirtymiä, ei 
huimia korkeuseroja, jotka aiheuttavat lii-
kaa rasitusta ja kentät tarjoavat kuitenkin 
riittävästi haasteita. Lohjan kenttiä ovat 
myös vieraspelaajat kiitelleet . Kuronen 
on onnistunut kentän suunnittelussa 
erinomaisesti eikä uusien kalliiden muu-
tosideoiden toteuttaminen vastaa jäse-
nistömme tarpeita eikä tuo kustannuksia 
vastaavaa lisäarvoa.

8. Golfyhtiömme henki? Golfia on 
Lohjalla pelattu vajaat 25 vuotta. Alku-
vuosina jäsenistön määrä oli siksi pieni, 
että lähes kaikki jäsenet tunsivat toisen-
sa ja valtaosa meistä oli golfissa samalla 
tasolla eli aloittelijoita. Jalo Grönlundin 
ohjauksessa klubin jäsenistö omaksui vä-
hitellen golfperinteiden mukaiset tavat 
ja käyttäytymisen. Lohjan klubia arvos-
tettiin ja usein toimintaamme pidettiin 
Suomessa esimerkillisenä (Tali tietenkin 
oli omassa sarjassaan). Klubin henki oli 
alkuvuosina erittäin hyvä ja esimerkiksi 
kauden päättäjäistilaisuuden paikat tah-
toivat loppua kesken – niihin pukeudut-
tiin myös juhlavasti.

Nykyisin tilanne on paljon haasta-
vampi – jäsenistön määrä on moniker-

Rampe kysyy Leolta

Kapteeni kysyy
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tainen, kokemus- ja ikäjakautuma on 
huomattava, käyttäytymistavat ovat 
vapautuneet, on syntynyt erilaisia kup-
pikuntia – näiden johdosta alkuaikojen 
kaltaisen hyvän yhteishengen muo-
dostuminen ei tahdo onnistua. Tilan-
netta vaikeuttaa myös se, että valtaosa 
jäsenistöstä on pääkaupunkiseudulta, 
josta on hankalampaa osallistua klubin 
yhteistilaisuuksiin sekä valintakokouk-
siin. Tämän vuoksi klubin hallintoelinten 
edustus on painottunut lohjalaisiin eikä 
siten vastaa jäsenistön koostumusta, 
mikä aiheuttaa ristiriitoja.

10. Mitä odotat juhlavuodelta 2014?
Mielestäni klubimme 25 vuoden taipa-
leesta tulisi tehdä asiaankuuluva histo-
riateos – jos sellaista ei nyt laadita niin 
myöhemmin ei enää löydy henkilöitä, 
jotka alkuvuosista jotain tietäisivät. Laa-
dittava juhlajulkaisu tulisi jakaa kaikille 
osakkaille ilmaiseksi.

Klubimme jäsenistö on viimeksi juh-
linut näyttävästi, kun klubi täytti 20 
vuotta ja sitä edellisen kerran kun nel-
jäs yhdeksikkö (Pyhän Laurin uusi osa) 
avattiin. Nyt olisi syytä järjestää ainakin 
muutama tapahtuma, joihin mahdolli-
simman suuri osa jäsenistöstä saataisiin 
mukaan – hallitusten tulisi käyttää tar-
joutuva tilaisuus yhteishengen kohot-
tamiseen.

11. Onko golf urheilua vai viihde-
liikuntaa? Golf on eräille tosi tiukkaa 
urheilua , mutta pelivuosien ja iän li-
sääntyessä se painottuu yhä enemmän 
viihde- ja kuntoliikunnan puolelle. Golfin 
arvostus maailmalla on ollut pitkään kas-
vussa (osaksi Tiger Woodsin ansiosta) ja 
Ryder Cup on jalkapallon MM-kisojen ja 
olympialaisten jälkeen ilmeisesti maail-
man seuratuin urheilutapahtuma. Tähän 
yhtenä syynä lienee se, että tapahtuman 
TV-tekniikka on kehitetty huippuunsa ja 
lajia on helppo seurata, vaikkei itse har-
rastaisikaan golfia.

12. Mieleenpainuvin  golf-kokemuk-
sesi? Vaikka olen tehnyt kolme holaria, 

niin mieleenpainuvin kokemukseni on 
birdie Valderraman legendaarisella 17 
väylällä – par 5 ja erityisen vaikea greeni. 
Tuo tulos on parempi kuin Tiger Woodsin 
tuon reiän keskiarvotulos pelaamiltaan 8 
kierrokselta. Kun seurasin Woodsin vii-
meistä Valderramassa pelaamaa kierros-
ta, hän teki ko. reiällä tuplabogeyn.

13. Pitääkö Tietoväylästä tehdä 
paperiversio? Kyllä pitäisi ainakin tois-
taiseksi, kaikilla klubin jäsenillä ei ole net-
tiä käytettävissä kotonaan.

14. Mikä on golfin tulevaisuus Suo-
messa? Golfin harrastajamäärä on edel-
leen ollut Suomessa pienessä kasvussa, 
mutta golf-osakkeiden arvot ovat laske-
neet jo 10 vuoden ajan ja useat golfyh-
tiöt ovat ajautuneet taloudellisiin vaike-
uksiin. Golf-klubit joutuvat lähivuosina 
suuriin haasteisiin, kun 1980-90-luvulla  
perustettujen kenttien perustajaosakkaat 
siirtyvät taivaallisen golf-klubin jäseniksi 
ja heidän tilalleen on vaikea saada uusia 
maksavia osakkaita – erilaisten greenfee-
tarjousten metsästäjiä kyllä löytyy. Kent-
tien hoitotöiden kustannuksia joudutaan 
ilmeisesti karsimaan ja henkilökuntaa 
vähentämään, jotta golfyhtiöt välttävät 
konkurssin. Golffareiden määrät ovat 
Ruotsissa olleet jo muutaman vuoden 
laskussa ja sama kehitys uhkaa myös 
Suomea. 

Kilpagolfissa Suomen naiset ja tytöt 
ovat saavuttaneet viime aikoina menes-
tystä Euroopan tasolla, mutta miehet ja 
pojat eivät ole laajemmalla rintamalla 
menestyneet – yksittäisiä onnistumisia 
on kylläkin tullut. Erityisesti lähipelissä 
ja greeni-työskentelyssä suomalaisten 
pitäisi kehittää taitojaan – tämä pitäisi 
ottaa junnujen harjoittelun ykkösasiaksi.

15. Paljonko St. LG Oy:n osake mak-
saa 2019? Sanoisin 3 000 euroa – en-
nustaminen on vaikeata, erityisesti tule-
vaisuuden ennustaminen!   

Kapteeni kysyy

Kuva Leo Dammert pelaa talvisin 
Sotograndessa ja kesäisin St. Laurence 
Golfissa. 
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Väylä 19

Ravintolan vetäjien, ravintolapäällikkö 
Sinikka Balkin ja keittiömestari Mika 
Hahtiperän, johdossa kulkenut kausi 
jätti tekijöilleen suuhun hyvän maun ja 
mietintämyssyn alle hyviä ideoita tulevia 
kausia varten.    

Kulunut golfkausi näkyi ja myös kuu-
lui Väylällä 19 niin asiakaskäyntien mää-
rän kuin myös ruoka-annosten myynnin 
kasvuna. 

Kauden aikana ravintolan keittiön ja 
salin välinen ovi kävi kiivaasti erityisesti 
lounasaikoina, jolloin laajennetun lou-
naslistan mukaisia annoksia vietiin pöy-
tiin, ja pöydistä tuotiin kiitosta keittiöön  
kiihtyvällä tahdilla.

Lounaskiireiden lisäksi keittiöstä 
annoksia nostettiin muinakin aikoina 
huomattavasti enemmän kuin  edel-
lisvuonna. Kaiken kaikkiaan ruokien 
osuus ravintolan koko myynnistä kas-
voi  suuremmaksi.  Se kertoo osaltaan 
siitä, että St. Laurence Golf  on ottanut 
uuden askeleen kohti yhteistyön alussa 
asetettua tavoitetta – kahvilan sijaan 
klubitalolta löytyy nyt oikea ravintola, 
joka palvelee golfareiden lisäksi myös 
muita asiakkaita.

Vaikka kiire leimasi useimpia päiviä, 
se ei ollut esteenä uusien annosten 
suunnittelulle. Mikan ja keittiön mui-
den kokkien ideoimien , suositusten 
– muun muassa trendejä mukailevan 

Kausi jätti suuhun hyvän maun
Väylä 19 Ravintoloitten 
toinen kausi St. Laurence 
Golf -klubilla  alkaa tätä 
kirjoitettaessa olla vähitel-
len lopussa. .

Pulled Pork Burgerin – keräämien pa-
lautteiden pohjalta mietintämyssyn alla 
muhii  talven ajan ideoita odottamaan 
golfkautta 2014.

ENSI KAUDELLA GRILLATAAN
Golfkaudella 2014  St. Laurence Golf 

-klubin perjantai- ja lauantaipäivinä 
sekä iltaisin grillataan, kun keittiö siirtyy 
terassille. 

Väylän 19 Green & Grill -annoksissa 
tulee olemaan Savua ja Makuja . Ideoin-
ti ja tuotekehitys on vielä alkuvaiheessa, 
mutta lautasilla tullee näkymään Väyläl-

Kuva: Väylä 19 Ravintoloitten lounas- ja a la carte -listalla tilaa saavat tu-
tut annosnimet, jotka valmistetaan tuoreista raaka-aineista aitoa makua 
vaalien – kuten Lindströmin pihvi muhennettujen perunoiden kera

TEKSTI JA KUVA VÄYLÄ 19

lä 19 tehtyjä makkaroita, ribsejä sekä 
muita herkkuja.

Green & Grill -annosten lisäksi BBQ:n 
on suunniteltu maistuvan myös lou-
nastarjonnassa sekä a la carte-listan 
annoksissa. Jos mielessäsi on jokin 
annos tai maku, jonka haluaisit ehdot-
tomasti nähdä myynnissä, niin lähetä 
se meille sähköpostilla osoitteeseen  
stlg@vayla19.fi. 

Tiiminä pelaamme paremman tu-
loksen ja liitämme ravintolan vieläkin 
kiinteämmäksi osaksi St. Laurence Golf 
-klubia. 
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Kun tulin valituksi kesätyöntekijäksi St. Laurence Gol-
fin Väylä 19 -ravintolaan tarjoilijaksi, tuntemuksiani saat-
toi etäisesti verrata tuoreen lottovoittajan euforiaan. 

Hartioiltani putosi valtava taakka – kauhuskenaa-
riot työttömänä vietetystä kesästä ja päämäärättö-
mästä oleilusta haihtuivat 
tomuna ilmaan, enkä voi 
kieltää tunteneeni tietyn-
laista ylpeyttä kertoessani 
läheisilleni tulevasta työpai-
kastani. Kukapa ei haluaisi 
aamuisin ensimmäiseksi työ-
paikallaan nähdä hoidettuja, 
siistejä viheriöitä ja tervehtiä 
tyylikkäästi pukeutuneita gol-
fareita?

Todellisuus isk i kuiten-
kin päin kasvojani ymmär-
täessäni  oman asemani 
– aloittaessani olin 17-vuo-
tias lukiolainen, täysin vailla 
ravintola-alan koulutusta ja 
kokemusta. Minut revittiin 
nopeasti ulos mukavuusalu-
eeltani yhteisössä, jossa en 
hallinnut kiivastahtisen ravin-
tolaelämän toimintaperiaat-
teita, puhumattakaan golfin 
terminologiasta tai etiketistä 
ja säännöistä. 

JÄMÄKKYYTTÄ,  
JOUSTAVUUTTA
Perfektionistina omien virhei-
den hyväksyminen oli hankalaa, mutta onneksi kär-
sivälliset ja kohteliaat asiakkaat jaksoivat odottaa la-
kaistessani pudottamieni lautasten sirpaleita lattialta.  

Nyt jo kaksi kesää työskenneltyäni voin rehellisesti 
sanoa, että ensimmäiseksi työpaikaksi St. Laurence 
Golf ja Väylä 19 ovat nuorelle opiskelijalle todellakin 
lottovoitto. 

Klubillamme vallitsevan ystävällisen ilmapiirin ja 
lämpimän yhteishengen ansiosta en edes harkinnut 
keväällä hakevani muualle kesätöihin. Olen oppinut 
jämäkkyyttä, joustavuutta ja oma-aloitteisuutta 
ihanteellisessa ympäristössä, jossa en ole joutunut 

päivääkään hymyilemään 
väkinäisesti kassan takana. 

En ole myöskään on-
nistunut välttymään golf-
mailan tarttumiseen ke-
hottavan sisäisen kipinän 
syttymiseltä, vaikka vielä 
pari vuotta sitten laji tuntui 
ulottumattomissani leiju-
valta monimutkaisten kä-
sitteiden verkostolta. 

JAKSAMISTA KYLMÄN  
TALVEN YLI
Sivusta seuranneena golf 
vaikuttaa hankalalta, mutta 
äärimmäisen koukuttavalta 
ja kiehtovalta urheilulajilta, 
joka vaatii pelaajalta mielen-
hallintaa, nöyryyttä ja kun-
nioitusta niin muita pelaajia 
kuin itse lajia kohtaan. 

En voisi olla kiitollisempi 
näiden kahden kesän an-
tamasta kullanarvoisesta 
työkokemuksesta, uusista 
tuttavuuksista ja ihanista 
työkavereista. 

Nyt kauden lopulla ilto-
jen hämärtyessä muistelen lämmöllä aurinkoisia 
työpäiviä, kilpailuja ja tapahtumia, joiden tarjoilua 
olen saanut olla mukana järjestämässä. Haluan 
toivottaa kaikille golf-yhteisön upeille jäsenille jak-
samista kylmän talven yli ja kiittää näistä kahdesta 
hymyntäyteisestä kesästä. 

Ida Löfberg

Kuin olisi lotossa voittanut

Kuva  Väylä 19:n tarjoilija Ida Löfberg   
muistelee lämmöllä aurinkoisia työpäiviä  
syyspäivien hämärtyessä.
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K
entällämme kasvaa run-
saasti eri puulajeja, pen-
saita, perennoja, heinä-
kasveja, vesikasveja niin 
luonnonvaraisena kuin 
istutettuna. 

Kenttäaluetta hoide-
taan pelaamisen ehdoilla, mutta luon-
non monimuotoisuutta pyritään vaali-
maan mahdollisimman hyvin. Kasvien 
ja istutusten hyvinvointi on yhtä tärkeä 
osa laadukasta golfkenttää kuin nurmi-
alueittenkin.

PUUTARHURIKSI ST. LAURENCE GOLFIIN
Kesällä 1990 tein kentällä agrologiopin-
tojeni erikoistumisharjoittelua kentän-
hoitotehtävissä. Kentällä oli paljon uusia 
istutuksia, ja piha-alueella oli paljon kes-
keneräisiä kohteita, jotka vaativat am-
mattimaista tekemistä. 

Harjoittelun lopuksi sovimme kent-
tämestari Markku Leskisen kanssa, 
että seuraavana keväänä aloittaisin 

kentällä vakituisena puutarhurina, jos 
agrologin töitäei  löydy. Puutarhurin 
opinnot olin suorittanut jo aiemmin. 
St. Laurence Golf oli ilmeisesti en-
simmäinen suomalainen golfkent-
tä, johon palkattiin puutarhuri hoi-
tamaan istutuksia ja piha-alueita. 
Tietysti toimenkuvaan kuuluivat myös 
kentänhoitotyöt tarpeen mukaan. 

PUISTOMETSÄT
St. Laurence Golf on rakennettu vanhalle 
maatilalle, jossa on ollut heikossa kun-

nossa ollut piha-alue, laajat peltoalueet 
sekä metsää. 

Osa metsistä on ollut nuorta istutus-
metsää, mutta vanhempaakin puustoa 
löytyy erityisesti Pyhän Laurin vanhem-
man ysin alueelta. Kenttäalueen metsiä 
pyritään hoitamaan puistometsien ta-
voin, joten puun tuotto ei ole tärkein 
tavoite. 

Aluskasvillisuutta raivataan mahdol-
lisimman usein pusikoitumisen estämi-
seksi. Valikoivalla raivauksella pyritään 
jättämään sopivasti nuorta puustoa 
kasvamaan isompien joukkoon. Rai-

Lohjan upein puistoalue  –  St. Laurence Golf

Golfkenttä on rakennettu golfin pelaamista varten, mutta 
samalla on luotu mahtava vihreä keidas ja laadukkaasti 
hoidettu puistoalue. Pelatessa ei tule aina ehkä 
kiinnitettyä huomiota kasvien ja eri eläinlajien rikkauteen. 
Puu huomataan vasta, kun pallo kolahtaa siihen. 
TEKSTI JA KUVAT IRMELI VILENIUS
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vaajan ammattitaidolla ja puulajitun-
temuksella on iso merkitys loppu-
tulokseen.  Ajoittain on turvauduttu 
metsänhoitoyhdistyksen palveluihin, 
kun on ollut isompia harvennuskoh-
teita ja puuta on tullut myyntiin asti. 
Säännölliset harvennukset ovat tar-
peen puuston järeytymisen kannalta.  
Myös jäsenten jokakeväiset risutalkoot 
ovat olleet tärkeässä osassa maiseman-
hoitotehtävää, ja ne onkin keskitetty 
erityisesti pelillisesti tärkeisiin kohteisiin

KENTÄN PUUT
Arkk itehdin alkuperäisen suunni-
telman mukaan oli Kalkki- Petterille 
istutettu lähes tuhat puuta urakoit-
sijan toimesta:  vaahteroita, koivuja, 
lehmuksia, haapoja, hopeapajuja, teri-
joensalavia, jalavia, saarnia, purppu-
ratuomia, tervaleppiä ja kotipihlajia.  
Aukea, alava ja tuulinen peltoalue ei ollut 
mikään helppo kasvupaikka kaikille puu-
lajeille. Puiden kasvuun lähtö oli hidas-
ta, ja myöhemmin osoittautui, että osa 
taimiaineksesta oli ulkolaista alkuperää 
ja monet oli istutettu liian syvään. 

Lisäksi oli onnistuttu istuttamaan kui-
van paikan kasveja kentän märempiin 
kohtiin ja päinvastoin. Myös tuholaiset 
ja kasvitaudit verottivat osansa.

Ensimmäisinä vuosina tehtiin kentälle 
runsaasti lisää puuistutuksia erityisesti 
Jalo Grönlundin toiveiden mukaisesti. 
Jalo halusi istuttaa puita lähemmäksi 
väyliä ja paikkoihin, joissa pelilinja tait-
tui, ja oikaisu piti tehdä haastavaksi (KP 
13,15). Lisäksi esim. KP 7 ja 9 väylien 
väliin laitettiin runsaasti puita väylien 
välistä turvallisuutta tuomaan. Uusia 
puita laitettiin reilun sadan kappaleen 
vuosivauhtia usean vuoden ajan.

NIMIKKOPUUT
Jalo Grönlund kehitti myös nimikko-
puu -idean, ja niitä saatiinkin mukavasti 
kaupattua. Jalo merkitsi nimikkopui-
den paikat ja puutarhuri sitten kai-
voi montut ja valitsi sopivan puulajin.  
Aina ei istutuskuoppien kaivamiseen ol-
lut käytössä konetta, vaan nuori ja reipas 
puutarhuri kaivoi monet istutuskuopat 
lapiolla. 

Myöhemmin on harmittanut, että 
nimikkopuut laitettiin pelillisesti stra-
tegisiin paikkoihin. Puut ovat saaneet 
paljon osumia palloista, ja tietysti nur-
mikon leikkuukin on niitä vioittanut. 

Lohjan upein puistoalue  –  St. Laurence Golf

Kuva Terijoen salavat aamusumussa.



18    Tietoväylä  St. Laurence Golfin sidosryhmälehti

Myöhemmin olen pyrkinyt sijoittamaan 
nimikkopuut hieman suojaisampaan 
paikkaan. 

Kentän istutetut puut alkavat olla 
noin 20 – 25 vuotta vanhoja. Normaalis-
sa puun elinkaaressa ne ovat vasta tei-
ni-ikäisiä, ja suurin osa puista saavuttaa 
täyden koon lähempänä 70 – 120 vuo-
den ikää. Olisipa hauska nähdä miltä 
kenttä näyttää silloin. Toivottavasti tu-
levat polvet pääsevät nauttimaan näis-
tä istutuksista ja ehkä kiroavatkin puita, 
jotka levittävät massiivisen latvuksensa 
lyönnin esteeksi. 

PIHA-ALUEET
Klubirakennuksen, toimistorakennuksen, 
huoltorakennusten, pysäköintialueiden 
ja harjoitusalueiden ympäristöjen ny-
kyinen ulkoasu on saavutettu vuosien 
työllä. 

Pihan alkuperäisistä kasveista ovat 
jäljellä vain klubin ympäristön saarnit ja 

parkkialueen isommat puut. Ensimmäi-
senä vuonna raivasimme muun muas-
sa klubirakennuksen ja Kalkki-Petterin 
18 viheriön välissä olleen nokkos-vattu 
-vesakkopusikon sekä nykyisen toimis-
torakennuksen viidakkopihan.

Itselleni on ollut iso työvoitto, kun 
saimme koko pihan ja parkkialueet as-
faltoitua, ja samalla istutusalueet sekä 
nurmikot on rajattu reunakivillä. Lisäksi 
aikaisemmin pysäköintialueiden ympä-
rillä ja tulotien varrella oli isot avo-ojat, 
joita pidettiin siistinä siimaleikkurilla. 
Nyt nämä kaikki ojat on putkitettu ja 
täytetty, eikä niiden hoito enää työllistä. 

Kiitos yhtiön johdon, kun on aina 
hyvillä perusteluilla saatu pieni raha 
piha-alueiden kehittämiseen ja paik-
koja on kunnostettu pala kerrallaan. 
Piha-aluekin on jo muuttunut monelta 
osin. Muun muassa 1990-luvun puolivä-
liin asti oli nykyisen puttigreenin ja chip-
pigreenin paikalla pysäköintipaikkoja.

Edelleen pyrimme uudistamaan ja 
parantamaan vanhoja pihan rakenteita, 
ja isona haaveena on, että klubiraken-
nuksen takapiha saisi kunnon profiilin 
kohotuksen lähivuosina (mahdollises-
ti pihan porrastaminen kivipenger-
ryksellä ja istutusten uudistaminen).  
Piha-alueelta löytyy runsaasti eri pen-
saita ja perennoja puiden lisäksi. Muu-
tamia pihan istutusalueita on joudut-
tu uudistamaan rikkakasviongelmien 
vuoksi. Erityisesti vuohenputki kiusaa 
ahkeraakin kitkijää, eikä sen kemiallinen 
torjuntakaan ole helppoa. Olemme yh-
distäneet kemiallisen torjunnan, kesan-
noinnin ja katekankaat sen torjunnassa. 
Piha-alue on meillä melko laaja käsite, 
kun se alkaa junaradalta ja  sisältää kaik-
kien rakennusten pihat, pysäköintialu-
eet ja harjoitusalueet. 

Kun vuonna 1999 otin vastaan kent-
tämestarin tehtävät, ei pihojen hoito-
työhön enää aikani riitä, mutta hoito- ja 

Metsävaahtera, hurmevahaatera, 
saarnivaahtera, mongolianvaahtera, 
tatarivaahtera, tervaleppä, harmaaleppä, 
rauduskoivu, hieskoivu, metsälehmus, 
puistolehmus, haapa, hypridihaapa,  
pylväshaapa, balsamipoppeli, berlii-
ninpoppeli, tuomi, purppuratuomi, 
hopeapaju, terijoensalava, koripaju, 
salava,keltapaju, kotipihlaja, suomen-
pihlaja, ruotsinpihlaja, riippapihlaja,  
saarni, punasaarni, kynäjalava, jalava, 
tammi, makedonianmänty, mänty,  
kuusi, serbiankuusi, lehtikuus, metsä-
kuusi, kataja, tuija, omenapuu, koriste-
omenapuu, salava

Kentältä ja piha-alueelta 
löytyvät puulajit:

Kuva Kentän lukuisista puista  komea lehtikuusi.
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istutussuunnitelmat teen edelleen.  Ny-
kyään piha-aluetta ja kentän istutuksia 
hoitaa pääasiassa monitaitoinen ja ah-
kera Lea Koski, ja hänen ansiostaan 
uskoisin kentän ensivaikutelman olevan 
kunnossa. 

PUISTOALUEEN TULEVAISUUS
Tavoitteita ja suunnitelmia tuleville vuo-
sille riittää, mutta on tärkeää mitoittaa 
uudis- ja lisäistutushaaveet hoitoresurs-
sien mukaan. Kaikki mitä tehdään, pitää 
pystyä hoitamaan hyvin. Kentillä alkaa 
olla riittävä määrä puustoa, ja joillain alu-
eilla joudutaan jo tekemään harvennus-

Pihalta ja kentältä löytyvät  perennat ja pensaat:
Perennat: kotkansiipisaniainen, kuunliljat, vuorenkilpi, keltapäivänlilja, isomaksa-
ruoho, syysleimu, palavarakkaus, salvia,  punatähkä, pioni, jaloangervo, kevätkai-
honkukka, kevätvuohenjuuri, keltakurjenmiekka, kallionauhus, kultatyräkki
Pensaat: marjakuusi, alppiruusu, ruusuangervo, keijuangervo, koivuangervo, 
virpiangervo, norjanangervo, tummaruusu angervo, kurttulehtiruusu, neilikka-
ruusu, koristearonia, vuorimänty, laakakataja, sinilaakakataja, tuivio, taikinan marja, 
pihasyreeni, unkarinsyreeni, pihlaja-angervo, pajuangervo, pensashanhikki, 
sinikuusama, rusokuusama, keltapaju, koripaju

ta, kun latvukset ovat kasvaneet yhteen. 
Muuten puut saavat kasvaa luontaisesti 
eikä isoja hoitoleikkauksia/oksanpoistoja 
tehdä kaupunkipuistojen tapaan. 

Puiden leikkauksissa keskitytään 
poistamaan alaoksia, vaurioituneita ja 
kuivia oksia. Ohjaavia hoitoleikkauksia 
tehdään vain muutamille puulajeille 
tarpeen mukaan. Kaikki puut alkavat 
olla sen kokoisia, että lisäkastelun tar-
vetta niillä ei ole, ja lannoituskin ruokkii 
enemmän puun alla kasvavaa nurmea.

Jos joku vielä haaveilee omasta ni-
mikkopuusta kentälle, niin aina sellai-
selle paikka löytyy. Klubialueen uudet 

istutukset odottavat päätöstä klubin 
takapihan remontista. Suodatuskentän 
uusimisen yhteydessä jouduttiin karsi-
maan pihan istutuksia kovalla kädellä, 
ja nyt alue on hyvin vaatimattoman 
näköinen. Tarkoitus on panostaa talven 
aikana sen suunnitelman tekoon ja siir-
tää ajatukset paperille.

Toivotan koko kenttähenkilökunnan 
puolesta nautinnollisia pelikierroksia ja 
ulkoiluhetkiä syksyisessä puistossam-
me.  

Irmeli Vilenius
kenttämestari, agrologi, puutarhuri 

Kuva Palvelupäällikkö Susanna Holm 
esittelee nimikkopuutaan.

Kuva Lea Koski huolehtii piha-alueen 
ja kentän istutuksista. Alla kuvassa 
purppuratuomi
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Seura lukuina

St. Laurence Golf   
Suomen 9. suurin seura 2013
Seuramme lukuina, olisitko arvannut oikein?

Seniori-ikäisiä 45 %, joista 
miehiä 55 % 
naisia 45 %
Juniori-ikäisiä 10 %, joista 
poikia 75 % 
tyttöjä 25 %

Kierrosmäärät kentillä 
Pyhä Lauri 24 689  
Kalkki-Petteri 22 652 Par3 4 599

Tasoitusjakauma Kaikki Miehet Naiset

hcp 0 – 4,5 2,3 % 3 % 0,8 %

hcp 4,6 – 11,4 11 % 15 % 3,2 %

hcp 11,5 – 18,4 21 % 28 % 6 %

hcp 18,5 – 26,4 22 % 23 % 19 %

hcp 26,5 – 36 22 % 16 % 34 %

hcp 37 – 54 22 % 14 % 37 %

Vahvistettu EGA-
tasoitus

54 % 71 % 29 %

TALVIHALLI
Talvihalli avataan tänä vuonna heti kun talvi pakottaa pelaajat si-
sätiloihin. Talvihallin korttien hinnat pysyvät ennallaan: aikuiset 75 
euroa ja juniorit 40 euroa. Sisäänpääsy talvihalliin ladataan viime 
vuoden tapaan klubikortille, joten muistathan käydä päivittämässä 
korttisi pelitoimistossa ennen joulukuun puoliväliä. Talvihallin ajan-
varausoikeudet laitetaan voimaan Nexgolfiin kun kortti on ladattu. 
Talvihallikortit laskutetaan joulukuun aikana. Voit käydä varaamassa 
talvihallikortin Nexgolfista! 

Pelitoimiston palvelut talvikaudella

Pelitoimisto on talvilomalla 
16.12.2013 – 12.1.2014 välisen ajan. 
Palvelemme maanantaista  
13.1.2014 lähtien:
ma – ti ja to-pe klo 9 – 15
keskiviikkoisin klo 9 – 17

Jäsenmäärä on 1982

Miehiä
67 %

Naisia
33 %

Tasoitusjakauma
0 10 20 30 40 50

lippu-avain-
asiakas

jäsen

vieras

po-haltija

avainasiakas

0 20 40 60 80 100

Kierrosmäärät käyttäjäryhmittäin  (1.5.–15.10.)

44 %

26 %

20 %

7 %

3 %

%
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Pro

Säät viilenevät, kotimaan pelikausi 2013 
on kohta paketissa. Kesä oli hieno, säät 
suosivat ja kentät olivat erinomaisessa 
kunnossa. 

Kauden päättyessä on hyvä tarkas-
tella omaa toimintaa: Mitä hyvää? Mitä 
kehitettävää?

Golf on laji, jossa tekemisen määrällä 
on usein suora yhteys mahdollisuuteen 
kehittyä. Kehittymisen kannalta on vie-
lä edullisempaa, jos tekee paljon hyviä 
asioita. 

Henkilökohtaisesti kesän parasta an-
tia oli nähdä ja kuulla pelaajien naut-
tivan vaikeasta lajistamme. Pelaajat 
kertoivat voitetuista kisoista, hyvistä 
kierroksista ja hienoista lyönneistä. 

Oli myös mahtava seurata, kuinka ak-
tiivisesti uudet, juuri greencardin suo-

rittaneet ja seuraan liittyneet pelaajat 
ottivat vastaan golfin haasteen.

Onnistuminen pelitilanteessa, kai-
kentasoisille pelaajille, on riippuvainen 
lukuisista muuttujista. Taitavuus lähi-
pelissä, hyvä lyöntitekniikka ja fyysinen 
hyvinvointi edesauttavat erinomaiseen 
tulokseen.

HALLIIN TREENAAMAAN
Ulkokauden päätyttyä, marraskuun 
aikana, meille St.Laurencen jäsenille 
avataan oma harjoitushalli. Rohkaisen 
teitä kaikkia käyttämään talviharjoittelu-
hallia hyödyksenne. Talvikauden aikana 
on järkevää tehdä tarvittavat muutokset 
henkilökohtaiseen tekniikkaan ja opetel-
la käyttämään golfmailaa tehokkaammin 
ja tarkemmin. 

Pelikauden 2014 menestystarinoiden 
kirjoittaminen alkaa pian! 
Lisätietoja hallikauden opetuksesta:
www.kivilompologolf.com
lassi.kivilompolo@stlg.fi, 0405292238

Golfarin kolme avainsanaa:

Taito, tekniikka, fysiikka
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Peliareena

Wappu swingi 1.5.
Otto Tolvanen 28
Markku Myllymäki 32
Marja Saarinen 33

Lippukilpailu 5.5
Juho Suomalainen  1. Reikä
Niclas Fromholz  18. 95cm
Kimmo Lankinen  18. 2,08 m

Kultakaksikko Open 
scramble 11.5.
Niclas Fromholz 66
Otto Tolvanen
Virpi Haataja 66
Jouko Makkonen
Nea Rantanen 66
Hannu Teivastenaho

Esbecon Spring 
Challenge 25.–26.5.
MIEHET
Teppo Mattila 145
Arto Ranua 146
Jouni Nieminen 147
NAISET
Kirsi Myllymäki-Mattila 151
Eija Kullaa 161
Päivä Vanttaja 163

Honda Open 2.6.
PB/ HCP
Marko Hämäläinen, VGC 42
Tuula Lemettinen, EGS 40
Mikko Mattila 38
LP/HCP
Kristiina Ulvio-Peltonen 66

Kari Lindström 67
Aarre Mäenpää 70

Ladies Day Open 9.6.
Miia Granat 47
Nea Rantanen
Leena Ihlberg-Helenius 46
Kaija Kuronen
Anne Eklund 45
Eija Rintala-Murtoaro

Tulokset 
2013 

Puustelli Jazz Golf Open 
15.6.
Pekka Muukkonen 59
Riku Räinä
Emma Sandberg
Elvi Hauta-aho 60
Lassi Kivilompolo
Otto Tolvanen
Jani Nyman 61
Arto Ranua
Lotta Sandberg-Nyman

Midsummer Latobar 
Open 21.6.
Ville Päivätie 44

Kuva Midien joukkue SM-kisat StLG:n joukkue ylsi kuudennelle 
sijalle. Iloiset midi-naiset tuulettavat vasemmalta: Kati Romp-
painen, Kyllikki Puuppo , Nea Rantanen ja Virpi Haataja.

Kuva Heinäkuussa pelatun perhepokaalikisan voittivat Emma ja 
Miikka Savela 65 lyönnillä.

Kuva Midsummer Latobar 
Openin voitti Ville Päivätie  
(kuvassa keskellä) 44 pisteellä. 
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Peliareena

Simo Tuominen 41
Pia-Liisa Meriranta 40

Virkkala Trophy 6.7.
Jens Lindström 58
Joona Mäenpää
Jesse Nyman
Hanna Michelsson 59
Jani Michelsson
Timo Savolainen
Kimmo Aarnio 59
Teemu Tolppala
Janne Veijalainen

Optikko Nyman Ladies 
Open 7.7.
PB/ HCP
Merja Mäkinen, PGH 42
Minna Rekola 40
Tuija Lindström 38
LP/ HCP
Emma Savela 66
Jenni Soikkeli, TG 69
Johanna Nygren 70

Perhepokaali 11.7.
Emma Savela 65

Miikka Savela
Erkki Suomalainen 68
Juho Suomalainen
Harri Huovila 70
Niklas Huovila

Jalo`s Shoot-out 28.7.
Ilkka Jokinen, PGK
Harry Damstén, KGC
Joona Mäenpää

Pop Finlandia scramble 
10.8.
Teemu Koskinen 56
Sami Laattala
Kim Ranin
Niclas Fromholz 59
Kari Lindström
Riku Räinä
Jani Nyman 59
Arto Ranua
Lotta Sandberg-Nyman

Volvo World Challenge 
17.8.
HCP 0-12,4
Valtteri Pukander, PGC 68

Mikko Hiltunen, StLG 69
Aarre Mäenpää 73
HCP 12,5-36
Marko Hämäläinen, VGC 38
Eeva Määttänen, HCG 34
Vesa Ahlqvist 34 

StLG Open 18.8.
MIEHET
Juho Suomalainen 66
Eero Lehtimäki 67
Esko Eronen 68
NAISET
Emma Savela 69
Anu Karjalainen, MG 73
Pirkko Pesola 75

St. Laurence Golf Lyönti-
pelimestaruuskilpailut 
MIEHET
Kimmo Lindberg 221
Joona Mäenpää 222
Antti Ulvio 229 
NAISET
Emma Sandberg 155
Lotta Sandberg-Nyman 164
Virpi Haataja 169 

MID-MIEHET
Antti Ulvio 227
Erkki Suomalainen 231
Jani Michelsson 233
Mid-naiset
Virpi Haataja 169
Terttu Laurila-Airola 178
Kati Romppainen 181
POJAT-16
Otto Tolvanen 158
Juho Suomalainen 165
Juha Vallivaara 177
POJAT-14
Eetu Kärjes 177
Lauri Suomalainen 203
Miska Virtanen 208
MIEHET-55
Kari Nyman 152
Teppo Mattila 154
Ensio Ryynänen 157
Miehet-65
Jouko Makkonen 173
Raimo Lähteenmäki 174
Hannu Tiira 178
MIEHET-70
Raino Levänen 172
Rainer Stenius 176

Kuva Aarre Mäenpää teki elämänsä ensim-
mäisen holarin Pyhän Laurin väylällä 2.

Kuva Wirkkala Trophyssa on aina hauskaa. Eturivi vas. Pekka Muukkonen ja Niko 
Bergholm. Takarivi vas, Riku Räinä, Ville-Veikko Kallio , Markku ja Matias Ingnatius. 
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Peliareena

Esko Eronen 179
MIEHET-75
Aulis Salmi 171
Rolf Björklund 181
Martti Valle 183
NAISET-50
Terttu Laurila-Airola 163
Kirsi Myllymäki-Mattila 176
Lea Eronen 193
NAISET-60
Kristiina Ulvio-Peltonen 171
Kristina Veijalainen 187
Hannele Heino 204

Hockey Golf 14.9.
Sininen joukkue 11 1/2
Valkoinen joukkue 5 1/2.

Everybody 21.9.
Markus Saarinen 42
Mikko Lindberg 39
Krasen Pendov 38

Senior Open 26.9.
Miehet 55v. LP/HCP
Jorma Oikari 65

SEURAOTTELUT
Seniorit voittaja
NGCC-StLG-HGK NGCC, 2. StLG
StLG-Kurk StLG
StLG-EGS StLG
PGC-StLG-KuG-MGC PGC, 2. 
StLG

Naiset voittaja
NGK-StLG NGK
StLG-HGCC-VGC StLG
PGH-StLG PGH
StLG-HyG StLG

Men´s Only voittaja
NGCC-StLG StLG
StLG-PGC StLG
StLG-MGC StLG
SGC-StLG StLG
Kokonaiskilpailu StLG

Muut voittaja
StLG-PGC-MGC StLG

REIKÄPELIT
Captains Cup
1. Virpi Haataja

Pekka Tuomola
2. Petri Hesso
Sonja Hesso

Senioreiden reikäpeli-
mestaruus
Teppo Mattila
Pekka Tuomola

Kinkkuscramble Sappi 
5.10.
Hankola Jukka 61
Hankola Satu
Muhonen Markku 62
 Reitamo Jani
Hauta-aho Elvi 62
Savela Miikka

Kinkkuscramble Gyproc 
19.10.
Janhunen Markku 63
 Saarme Janne
Kuivaniemi Jesse 63
 Kuivaniemi Mika
Ahonen Jukka 68
 Maunu Jarmo

Teppo Mattila 70
Stig Lönnqvist 75
Miehet 65v. PB/HCP
Martti Valle 38
Hannu Uusitalo 37
Timo Kaukonen, ÄG 37
Naiset PB/ HCP
Maili Soukka 39
Vuokko Karjalainen, Kurk 34
Terttu Laurila-Airola 32

Naisten & M iesten 
Syyskisa 28.9.
Miehet LP/HCP
Hannu Peltonen 70
Hannu Teivastenaho 72
Ilkka Toivanen 73
Naiset LP/HCP
Nea Rantanen 75
Kirsi Myllymäki-Mattila 76
Pia-Liisa Meriranta 77
Naiset PB/HCP
Leena Järvinen 38
Anne Eklund 37
Pirkko Pesola 31

Kuva Hockey Golfinvoittaja Team Blue kapeeninaan Mecki Kåh-
re voitti 11 1/2 vs 5 1/2. Jääkiekko ottelu päättyi sinisten voit-
toon 12–4 joka toi 2 pistettä reikäpeleinä pelattavaan golfiin.

Kuva Tuoreet seuran mestarit Ylärivi vasemmalta Kimmo 
Lindberg, Antti Ulvio, Virpi Haataja, Emma Sandberg, alhaalla 
vasemmalta Eetu Kärjes ja Otto Tolvanen.
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Peliareena

Kuva Mikko Huplin hieno otos syysvalossa Kalkki-Petteriltä. 
Tämän lehden kansikuva on myös hänen ottamansa.

Kuva Ippe ja Marja Juhonen 
auttivat kesän lämmöstä 

Kuva Yllä Teemu Tolppalan kuvaama hieno iltarusko harjoitus-
ten lomassa.

Kuva Ylävasemmalla Lohjan Midit voitti Isojen Poikien 
Reikä pelisarjan Pickalassa. Finaalissa vastustaja HGK kaatui 
lukemin 7–5. Pelejä on pelattu vuodesta 2006 ja tämä oli 
ensimmäinen voitto lohjalaisille.

Kuva Vasemmalla  Sari Grenin mailat pääsivät vilvoittelemaan 
tässä Helena Malmion ottamassa kuvassa. 

Kuva-areena
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vyyspelejä, kilpailuja ja seuratoimintaan 
tutustumista muiden naisgolfareiden 
kanssa.  

Naistoimikunnan tavoitteena on ollut 
rohkaista kaikentasoisia naisgolfareita 
pelaamaan, kehittämään pelitaitojaan 
sekä tutustumaan peli-illoissa seuran 
toimintaan ja naispelaajiin.  

Golfissa ei tunneta ikärajoja. On ol-
lut mukava tavata eri-ikäisiä golfareita 
kauden tapahtumissa ja kentän laidalla. 
Keskustelu on ollut vilkasta, ja palau-

Ladyjen tapahtumissa  
paistoi aina aurinko tettakin olemme saaneet aikaisempia 

golfkausia enemmän. 
Erityisesti ilahduttaa se, että eritasoi-

set pelaajat ovat päässeet pelaamaan 
yhdessä. Näin vähemmän golfanneet 
ovat saaneet mahdollisuuden tutus-
tua lajiin ’isoilla’ kentillä kokeneempien 
pelaajien kanssa sekä saaneet samalla 
vinkkejä ja neuvoja pelitaitojen paran-
tamiseksi. Toivommekin, että olemme 
edistäneet peli-intoa ja rentoa yhteisöl-
lisyyttä golfareiden keskuudessa. 

HAUSKA JA LIIKUNNALLINEN LAJI
Kummi-toimintaa aiomme kehittää ensi 
kesänä entistä toimivammaksi, jotta 

Naistoimikunta

H aikeudella on  todettava, että 
tämän vuoden golfkausi alkaa 
olla pikku hiljaa takanapäin. 
Kulunutta golfkautta on mu-

kava muistella. Saimmehan viettää au-
rinkoisen kesän upealla loistokuntoisella 
kentällämme yhdessä golfista nauttivien 
jäsenien kanssa. 

Seura on myös tänä kesänä pyrkinyt 
tarjoamaan jäsenilleen runsaasti tapah-
tumia. Naisille on ollut tarjolla moni-
puolisia tapahtumia, koulutusta, ystä-

Kuva  Seuraottelussa Peuramaalla  
nautittiin auringosta  ja hyvästä  
seurasta vaikka hävittiinkin.
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Naistoimikunta

saisimme aktivoitua lisää pelaajia jouk-
koomme. Naistoimikuntamme aloitteli-
joiden mielestä golf on erittäin hauska 
ja liikunnallinen laji, jonka tarjoamiin 
haasteisiin kaikilla halukkailla tulisi olla 
mahdollisuus tarttua.

Naisten valtakunnallista golfsunnun-
taita vietettiin kesäkuussa hyvänteke-
väisyyden merkeissä. Yhteisellä päätök-
sellä yhteistyökumppanimme Nordea 
Lohjan konttorin kanssa päätimme 
teemasta ja että tuemme Syöpäsääti-
ön Roosa Nauha  -kampanjaa. Jokaisen 
pelaajan kilpailumaksusta lahjoitettiin 5 
euroa rintasyöpätutkimukseen. 

Jo perinteinen Synsam Open pelat-
tiin heinäkuun aurinkoisena sunnuntai-
na. Openin kaksi kilpailusarjaa tarjosivat 
mahdollisuuden eritasoisten pelaajien 
osallistumisen kilpailuun. Tunnelma oli 
iloinen ja mukavan rento. 

Naiset ja seniorit yhdistivät voiman-
sa ja tekivät yhteisen golfretken Sea 
Golf Rönnäsiin.  Olimme onnistuneet 
valitsemaan kesän myrskyisimmän päi-
vän.  Kierroksen jälkeen lämmin sauna 
ilahdutti, vaikka kierroksen aikana teki 

mieli heittää pyyhe kehään ja antaa pe-
riksi sateelle. Periksi ei annettu ja kaikki 
pääsivät kunnialla 19. reiälle. 

LADYVIIKKIS KESÄN UUTUUS
Kesän Ladyviikkis oli tämän kesän uu-
tuus naisten pelitarjonnassa. Ensi kesäksi 
kehittelemme viikkiksen vielä pelatta-
vampaan muotoon ja toivomme, että 
saamme osallistujia lisää. Kauden lopussa 
järjestetään jännittävä loppukilpailu niin 
kuin tänäkin vuonna. 

Kesän aikana pelatuissa ystävyys-
otteluissa kiertopalkinnot matkasivat 
Nurmijärvelle ja Peuramaalle. Omalla 
kentällä pelatuissa ystävyysotteluissa 
Vihti Golfia, Hillsidea ja Hyvinkäätä vas-
taan  ylsimme voittoon ja pokaalit jäivät 
omaan palkintokaappiimme.

Vaikka ystävyysotteluissa kisailimme-
kin, pääasia ei ollut voittaminen, vaan 
yhdessäolo ja innostava peliseura. Sa-
malla saimme vaihtaa kuulumisia ja op-
pia muiden tekemisistä ja toiminnasta. 
Antoisia hetkiä, joihin panostamme 
jatkossakin.

Yhteistyökumppanuus on edellytys 

sille, että voimme jatkaa hyvillä mielin 
toimintaamme.  Luotettavien kump-
paneiden ansiosta voimme tarjota 
enemmän elämyksiä golfin parissa ja 
mielenkiintoisia kilpailuja. Tuen avulla 
pystymme myös tarjoamaan lisää tu-
tustumismahdollisuuksia lajiin. 

Tukijoitamme ovat tänä vuonna ol-
leet Aplico, Berner, BF-hoitola, Nordea, 
Lumikki, Optikko Nyman Synsam. Halu-
amme kiittää onnistuneesta kaudesta 
myös pelitoimiston väkeä, kenttähenki-
lökuntaa ja ravintolaa.

Kauden aikana naisten osallistumi-
nen seuran toimintaan on ollut aktii-
vista. Suurkiitos teille, jotka osallistuitte 
pelitapahtumiimme. Ladyjen tapahtu-
missa paistoi aina aurinko! On muka-
vaa päättää kausi, muistella mennyttä 
kesää ja kaikkia kierroksia golfin parissa 
vanhojen ja uusien ystävien ja tuttujen 
kanssa! 

Tapaamisiin ensi kaudella!

Naistoimikunta 
Pia-Liisa, Nea, Marjut, Anu ja Katrin

Kuva  Synsam-kisan voittaja (lyöntipeli-
sarja) Emma Savela.

Kuva Päättäjäisillallispöydässä vasemmalta Nea Rantanen, Leena Järvinen,  
Eija Kullaa, Sirpa Rokka ja Leena Leinonen. 
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Junioreiden kilpailumenestys oli päätty-
neenä kesänä entistä parempi. 

Juho Suomalainen voitti lyöntipe-
lissä hienosti P14-sarjan Suomen mes-
taruuden ja Joona Mäenpää oli P18-
sarjassa kolmas. 

Koululiikuntaliiton järjestämissä Op-
pilaiden mestaruuskisoissa puolestaan 
Emma Savela ja Otto Tolvanen voitti-
vat omat sarjansa ja Eetu Kärjes sijoit-
tui kolmanneksi. Seurajoukkueiden SM-
kisoissa juniorimme sijoittuivat hienosti 
sijalle 10.

Uusien junioreiden saamiseksi la-
jin pariin tehtiin yhteistyötä koulujen 
kanssa. Tästä isot kiitokset Elvi Hauta-
Aholle ja muille mukana olleille.

Suuret kiitokset myös tukijoillemme 
ja Jorma Kalliolle, joka on omalla pa-
noksellaan saanut teidät innostumaan 
juniorigolfista. Teidän tukenne on ollut 
mahtavaa!  

Juha Koivisto

Junioritoimikunta

Kilpailumenestystä ja uusia kasvoja

Kuva Otto Tolvanen keskittyy puttiin FT:llä.

Kuva Par3 ryhmäkuva elokuussa.Kuva Rasmus Lindbergin tyylinäyte.
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Golfin salat tutuiksi
Metsolan koululaiset 
pätevässä opissa
Loppukesän ja alkusyksyn aikana saivat 
Metsolan alakoulun oppilaat mahdollisuu-
den tutustua golfin saloihin St. Laurencen 
Golfin kentälle. 

Itse toin noin 80 innokasta 5.– 6. luok-
kalaista liikuntatuntien puitteissa gol-
faamaan Elvin ja Pekan asiantuntevassa 
ja innostavassa ohjauksessa. Pyöräillen 
koululta kentälle Gunnarlan polkuja pit-
kin kesti vartin verran.

Elvin tutustuttaessa ryhmän toista 
puolikasta puttaamisen vaativuuteen,  
Pekka ohjasi toista puolikasta rangella  - 
kuinka pallo rennosti svingaten saisi jo-
kaiselta oppilaalta kunnolla kyytiä. 

Oppimisen ja onnistumisen riemu 
paistoi usean lapsen kasvoilla lähties-
sämme polkemaan takaisin koululle päin. 
Puttauskisassa voitettu pallo oli sillä het-
kellä joillekin se kaikkein arvokkain aarre.

Monelle lapselle jo kentälle pääsy ja 
sen upeat puitteet olivat elämys sinänsä. 
Oppilaat olivat yllättyneitä siitä, kuinka 
lähellä kotia sijaitsee näin upea ja mai-
semiltaan ihan erilainen ympäristö. Moni 
puhui myös haluavansa rangelle uudes-
taan lyömään heti koulun jälkeen joko 
ystävänsä tai vanhempiensa seurassa.

Opettajana haluan kiittää paitsi Elviä 
ja Pekkaa mukaansatempaavista tun-
neista, myös kaikkia pelaajia ja kentällä 
liikkuneita kannustavista kommenteista 
ja iloisista hymyistä. Saitte meidät tunte-
maan itsemme tervetulleiksi ja toivotuiksi 
vieraiksi.

Liikunnallisin terveisin

Vesa Juujärvi
luokanopettaja
Metsolan koulu

Junioritoimikunta

Kuva Elvi Hauta-Aho perehdyttää Metsolan koululaisia golfin saloihin.

Kuva Uusia junnuja tulikokeessa greencardin suorituksessa. 

Kuva Ryhmäkuva kauden avauksesta keväällä.
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Senioritoimikunta

S enioreiden klubi-ilta avasi perin-
teisesti kautemme 2013. Seu-
rajohto, toiminnanjohtaja, toi-
mistopäällikkö, kenttämestari, 

kapteenit, senioritoimikunnan jäsenet ja 
kaksi tuote-esittelijää antoivat esityksil-
lään runsaslukuiselle osallistujajoukolle 
hyvät eväät tulevaan kauteen. 

Tahti illan aikana oli niin kovaa, ettei 
perinteiselle keskustelulle talven tapah-
tumista ja terveydentilan selvityksistä 
jäänyt juuri aikaa. Hyvä aloitus kaudelle!

Treffeillä tavattiin 9 kertaa aina maa-
nantaisin. Osallistujia kesän treffeillä oli 
46 senioria. He tekivät yhteensä 146 
pelisuoritusta. Finaaliin kutsuttiin 18 
sennua. Parhainta peliä finaalissa esitti 
Veikko Kylänpää. Kilpailusuorituksia ja 
pelaajia oli edelliseen vuoteen verrat-
tuna hieman enemmän.

Viikkokilpailuihin osallistui 42 seu-
ramme senioria pelaten 17 kilpailussa 
203 kilpailusuoritusta. Viikkokilpailu pe-
lattiin ensimmäistä kertaa tässä muo-
dossa. Osallistujamäärä ei ollut tavoit-
teiden mukainen. 

Kokonaiskilpailun miehissä voit-
ti Aulis Salmi ja naisten paras oli  
Marja Saarinen. Finaaliin kutsuttiin 
kaikki 9 pelaajaa, jotka olivat kauden 

Kyllikki Puupon menestys  
kruunasi kauden

aikana osallistuneet vähintään 10 
osakilpailuun. Finaalissa parasta peliä 
esittivät Jouko Makkonen ja Paavo  
Reunanen.

SEURAOTTELUT SUOSITTUJA
Seuraotteluista kaksi pelattiin vieraissa 
ja kaksi kotona. 32 eri henkilöä edusti 
seuraamme seuraotteluissa. Pelaajia seu-
raotteluihin ilmoittautui edellistä kautta 
halukkaammin ja näin tavoite, että mah-
dollisimman moni jäsen voisi edustaa 
seuraa, toteutui hyvin.

Senioreiden reikäpelimestaruudet 
ratkottiin alkukauden aikana. Miehissä 
osallistujia oli 19 ja naisissa 10. Miesten 
voittaja oli Teppo Mattila ja naisten 
Kyllikki Puuppo.

Senioreiden seuramestaruudet rat-
kottiin elo-/syyskuun vaihteessa. Kisoi-
hin osallistui 68 pelaajaa. Jokaiseen sar-
jaan oli riittävä määrä osallistujia.  

Keskustelua aiheuttivat kilpailun jär-
jestelyt ja sen mukana tuoma ajatus, 
arvostetaanko seurassa senioreiden 
mestiksiä. Junnut ja midit järjestivät 
startterit ja toimisto hoiti tulospalvelun 
ja puheenjohtaja oli palkintojen jakaja. 
Yhteistyötähän tämä oli.

Ryder Cup seniorit vastaan juniorit 

päättyi senioreiden voittoon. Tämä kil-
pailu on saanut sen arvon, jota kilpailua 
perustaneet ovat varmaan odottaneet-
kin. Tosin joukkueiden kokoaminen 
keskellä parhainta kilpailukautta vaatii 
paljon työtä, joten myöhäisempi ajan-
kohta kilpailulle olisi parempi. Nyt pe-
lattiin kesäkuun lopussa.

Seniori Open pelattiin syyskuun lo-
pulla koleissa olosuhteissa.  Kilpailuun 
osallistui kaksi vieraspelaajaa ja 45 seu-
ramme jäsentä.

Uudenmaan alueen senioreiden 
(UAS) reikäpeleissä pääsimme kolman-
nelle kierrokselle, jossa kohtasimme pa-
rempamme, kuten myös viime vuonna.

Suomen Golf Seniorit ry:n järjestämis-
sä kisoissa on seuraamme edustanut 
pieni, mutta aktiivinen pelaajaryhmä. 

Korkeimmalla tasolla merkittävin saa-
vutus on Kyllikki Puupon hopea naisten 
reikäpelien SM-kisoissa sekä edustus-
paikka naisten maajoukkueessa. Kyllikin 
saavutukset olivat senioreiden parhaat 
kaudella 2013.  

BUSSI EI TÄYTTYNYT EDELLISTEN  
VUOSIEN TAPAAN
FST:lle senioreitamme osallistui kesän 
aikana 5 naista ja 9 miestä. Parhaiten 

Senioreilla vilkas kesä
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Senioritoimikunta

menestyivät Kyllikki Puuppo ja Kari  
Nyman. Haastajatourin osakilpailuihin 
osallistui  5 pelaajaa ja aluetourille 7 pe-
laajaa. Aluetourin finaaliin Kauhajoelle 
Botnia Golfiin selvisi  jokaiseen sarjaan 
yksi pelaajamme. Osallistujiemme mää-
rät olivat edellisen vuoden tasolla, joskin 
valtakunnallisesti osallistujien määrä on 
kasvanut merkittävästi.

Pelimatkan suuntasimme Rönnäsin 
kentälle. Matka järjestettiin yhdessä 
naistoimikunnan kanssa. Järjestäjien 
yllätykseksi bussi ei täyttynyt edellisten 
vuosien tapaan.

Senioritoimikunnan nettotulokseksi 

budjetoitiin 3 338 euroa. Tätä kirjoitet-
taessa toteuma on nettoa 3 919 euroa.  
Merkittävin tulolähde senioritoimikun-
nassa on FST-kisa kauden alussa. Se 
takaa toimintamahdollisuuden kulu-
van kauden tavalla. Suurin kuluerä on 
kauden aikana kilpailuissa tarjottavat 
lounaat sekä palkintokulut. 

Tulevaisuudessa kilpailumaksuja tus-
kin halutaan korottaa, joten kulupuo-
lelle on kiinnitettävä huomiota. Esimer-
kiksi ruokailu voitaisiin poistaa monesta 
kilpailusta kilpailumaksuun sisältyvänä 
ja jätettäisiin se kilpailijan ja ravintolan 
väliseksi asiaksi. 

Kuva Kyllikki Puuppo (toinen vasemmalta) edusti Suomen joukkueessa European Senior Ladies Team Championship -kisassa  
syyskuussa Bledissa Sloveniassa. Joukkueen sijoitus oli 13. 

Kilpailijamäärät ovat pienentyneet 
ja kilpailujen sponsorit ovat tiukassa. 
Ainoastaan Senior Openissa saamme 
taloudellista tukea tukijaltamme.

Vapaaehtoistyössä senioreiden vakio-
porukka on osoittanut hyvää esimerkkiä 
hyvästä seuratoiminnasta.

Senioritoimikunta kiittää kaikkia ta-
pahtumiin osallistuneita ja kannustaa 
kaikkia seuramme jäseniä aktiiviseen 
työskentelyyn menestyvän seuramme 
hyväksi. 

Paavo Reunanen
senioritoimikunnan pj 
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E nsimmäisinä vuosina kahlaa-
jat laskeutuivat ruokailemaan 
vastakaivettujen vesiesteiden 
paljaille rannoille. Kun rannat 

vähitellen kasvoivat umpeen, vesilinnut 
löysivät kentältä suojaisia sopukoita. Nyt 
kentällä pesii useita pareja haapanoita, 

Golfkentällä kiikarin kanssa

St.Laurence on lintubongarin

AARREAITTA
Olen kulkenut St. Laurence Golfin kentällä yli 20 vuotta, 
nimittäin siitä saakka kun kenttä pelto- ja metsämaalle 
raivattiin. Golfmailojen sijasta olen kantanut mukanani 
kiikaria, usein kameraakin. On ollut mielenkiintoista seurata, 
miten kentän linnusto on vuosien varrella muuttunut.

sinisorsia, taveja ja telkkiä. Myös lapasor-
sa ja heinätavi ovat pesineet siellä, vaik-
kei niitä viime vuosina olekaan näkynyt.

Mustakurkku-uikku on mukavimpia 
viime vuosien tulokkaita. Pikkuinen 
korea vesilintu palasi Lohjan pesimälin-
nustoon vasta viime vuosikymmenellä 

Kuva Pensastasku viihtyy kentän 
reunamilla ja karheikoilla. 

Kuva Mustakurkku-uikku ruokkii 
poikastaan. Kentän altailla pesii 
ainakin neljä paria.

TEKSTI JA KUVAT JAN SÖDERSVED
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ja on koko Uudellamaalla harvalukui-
nen. St. Laurence Golfin alueella mus-
takurkku-uikku näyttäytyi muutaman 
kerran 2000-luvun alussa, mutta pesi 
tiettävästi ensi kertaa vasta viisi vuotta 
sitten. Viime ja tänä vuonna golfkent-
tä on elättänyt Lohjan tiheintä kantaa: 
kentän lampareissa pesii ainakin neljä 
paria.

VALTAKUNNALLISIA  
HARVINAISUUKSIA
Kahlaajista pikkutylli on kesällä kuulu-
vin. Nopein pyrähdyksin juokseva rus-
kea pikkukahlaaja huutaa tuon tuosta 
hermostuneesti ´piy´. Se suosii avoimia 
hiekka- tai nurmikenttiä, ja keskelle sel-
laista se pyöräyttää neljä munaansakin. 
En tiedä, onko se ikinä onnistunut pe-
sinnässään täällä.

Syksyllä pelaajan edestä saattaa 
väylän reunalla korkeammasta heini-
kosta säpsähtää lentoon taivaanvuohi 
tuohtuneesti äyskäisten. Se on syksyn 
tyyppikahlaaja. Monena syksynä olen 
samoista paikoista yhyttänyt myös har-
vinaisen heinäkurpan, taivaanvuohen 
pulskemman sukulaisen. Kolmas kurp-
palaji, piskuinen jänkäkurppa, on joskus 
sinnitellyt talvellakin kentän sulana py-
syvissä ojissa.

Harvinaisin kentällä nähty kahlaaja on 
siperiankurmitsa, jonka löysin syksyllä 
1996. Nimestäkin voi arvata linnun kuu-
luvan vallan muualle kuin lohjalaiselle 
viheriölle. Vain vuotta myöhemmin löy-
sin kentältä toisen valtakunnallisen lin-
tuharvinaisuuden, mustanmerenlokin. 

Edelleen kohtaan kentällä pelaajia, 
jotka muistavat päiväkausia viipyneet 
erikoisuudet. Moni muistaa myös lop-
pukesällä 2002 klubirakennuksilla viih-
tyneen undulaatin, jota tuloksetta yri-
tettiin pyydystää.

PIKKUVARPUNEN RUNSASTUU
Varpuslintuja, puhekielessä usein pik-
kulintuja, pesii kentällä useita lajeja. 
Väylien välissä olevilla matalakasvuisilla 
karheikoilla viihtyvät sellaiset niittylajit 
kuin kiuru, niittykirvinen, pensastasku ja 
keltavästäräkki. Viimeksi mainittu on vä-
hentynyt jo uhanalaiseksi, eikä sitä Loh-
jallakaan enää monesta paikasta löydä.

Pikku metsiköissä ja kentän reunalla 
raikaa alkukesällä peippojen, pajulin-
tujen, punarintojen, rastaiden ja moni-
en muiden lintujen konsertti. Keväällä 
rastasparvet ryntäävät ruokailemaan 
lumesta vapautuville viheriöille.

Rakennusten tuntumassa ehdoton 
valtalaji on pikkuvarpunen, joka löysi 
paikalle vasta kymmenisen vuotta sit-
ten. Loppukesällä jopa kymmenien pik-
kuvarpusten parvet kiertelevät kentällä. 
Mahtaako paikalla olla enää lainkaan 
tavallisia varpusia? En muista sellaisia 
moneen vuoteen nähneeni.

Kulttuurin seuralaisia ovat myös 
hemppo, kivitasku, västäräkki ja haa-
rapääsky. Parina keväänä katoilla on 
laulanut myös harvalukuinen tulokas 
mustaleppälintu.

KYMMENIÄ LAJEJA 
YHDELLÄ KIERROKSELLA
Isommista linnuista kanadanhanhet vie-
railevat säännöllisesti paikalla syksyisin, 
joskus paikalla käy myös joutsenia tai har-
maahaikaroita. Nauru- ja kalalokit kulkevat 
väylillä pitkälle syksyyn. Lintuja tunteva voi 
yhden pelikierroksen aikana havaita jopa 
kymmeniä lintulajeja. Kaikkiaan kentällä 
on havaittu pitkälti toista sataa lintulajia.

Kun pelikausi taas käynnistyy ensi 
vuonna, suosittelen lämpimästi kiikarin 
mukaan ottamista. Jos kerran viikos-
sa päättää opetella yhden uuden lajin 
kentän linnustosta, opeteltavaa riittää 
varmasti kauden loppuun saakka. 

Kuva Haapanakoiras poseeraa  
väylän alussa.

Kuva Haapana on loppukesän  
vesilinnuista runsaslukuisin.

Kuva Nuori mustaviklo on pysähty-
nyt kentälle syysmuuttomatkallaan 
elokuussa.

Kuva Tavallinen varpunen (kuvassa) oli 
tavallinen näky kentällä vielä kym-
menen vuotta sitten. Nyt tilalla ovat 
pikkuvarpuset.
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KERRO NIMESI, IKÄSI JA TASOITUKSESI? 

Virpi Haataja, 46 vuotta. Tasoitukseni on 3,7.

MISTÄ OLET KOTOISIN? 
Kuusamosta.

KEITÄ PERHEESEESI KUULUU? 
Puoliso, kaksi lasta ja koira. Lapset ovat 
jo yli 20-vuotiaita.

KUINKA KAUAN OLET OLLUT STLG:N JÄSENENÄ? 
Vuodesta 2005 alkaen.

MILLOIN JA MIKSI ALOITIT GOLFIN PELAAMISEN? 
Aloitin vuonna 2001. Mieheni aloitti golfin edel-
lisenä vuonna ja päätin kokeilla lajia itsekin, vaikka 
en aluksi ollut kovin innostunut asiasta. Mielestä-
ni golf oli iäkkäämmille ihmisille sopiva laji ja itse 
pelasin tuolloin vielä tennistä ja lentopalloa. Aika 
nopeasti mieli kuitenkin muuttui, kun lajista pääsi 
vähän jyvälle. 

MIKÄ GOLFISSA ON KAIKKEIN HIENOINTA? 
Uusien taitojen oppiminen ja mahdollisuus 
kehittyä koko ajan vielä tässäkin iässä.

MITKÄ OVAT PARHAAT SAAVUTUKSESI TÄHÄN 
MENNESSÄ? 
Olen pelannut kaksi täyttä kautta Mid Touria. Tänä 
vuonna olin kokonaisrankingissa toinen ja voitin 
viimeisen osakilpailun. Pääsin tänä vuonna myös 
Midi-ikäisten maaotteluun Ruotsia vastaan.

MINKÄLAISIA TAVOITTEITA SINULLA  
ON GOLFARINA? 
Haluan edelleen pelata Mid Touria. Tavoitteeksi 
voisin asettaa kierroskeskiarvon alentamisen ki-

soissa. Huonoista kierroksista 
voisi helposti tiputtaa 5 lyöntiä 
pois, jos ei tekisi triploja…

MIKÄ ON PARAS OMINAISUU-
TESI GOLFARINA? 
Into harjoitella ja pelata.

MITEN KEHITÄT ITSEÄSI 
PELAAJANA? 
Harjoittelen säännöllisesti ja 
pelaan paljon. Talvella har-
joittelin jonkin verran myös 
seuramme talvihallissa. 
Kesällä harjoittelin omatoi-
misen harjoittelun lisäksi 
kerran viikossa Puupon 
Kyllikin kanssa. Kumman-
kin tuloksista päätellen 
harjoitukset olivat onnis-
tuneita. Kyllikilläkin oli 
hieno kausi Senior Touril-
la ja seniorimaajoukku-
eessa.

Talvella kävin muu-
taman kerran Pron ve-
tämissä ryhmäharjoi-
tuksissa ja kesällä olen 
käynyt kaksi kertaa 
Pron tunnilla.

KENEN KANSSA HALUAISIT LÄHTEÄ 
KIERTÄMÄÄN PYHÄÄ LAURIA?
Minea Blomqvistin kanssa.  

LEMPIKENTTÄ SUOMESSA?
En osaa nimetä yhtä ja ainoaa.   

Ahkera harjoittelija ja innokas pelaaja
Virpi Haataja on tuttu näky rangella ja harjoitusalueilla. 
Kaksi vuotta Mid Touria kiertäneen Virpin ahkera 
harjoittelu kantaa jo hedelmää kisamenestyksenä. 

Henkilökuva
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Kokouskutsu seuran  
syyskokoukseen 

Asialista
• Kokouksen avaus
•  Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
•  Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten-

laskijaa
• Todetaan kokouksen laillisuus
•  Vahvistetaan toimintasuunnitelma  

vuodelle 2014
•  Vahvistetaan vuoden 2014 jäsenmaksujen suu-

ruus ja erääntymisajankohta 
• Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2014

•  Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilal-
le 6 § mainituin edellytyksin. Erovuorossa ovat 
juniori toimikunnan puheenjohtaja, senioritoi-
mikunnan puheenjohtaja klubitoimikunnan pu-
heenjohtaja ja varapuheenjohtaja (eronnut kes-
ken kauden). 

•  Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet
•  Määrätään hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille 

mahdollisesti maksettavien  palkkioiden suuruus
• Kokouksen päättäminen

St. Laurence Golf ry:n jäsenet kutsutaan yhdistyksen sääntömää-
räiseen kokoukseen, joka pidetään lauantaina 23.11.2013 klo 16 
Klubitalolle, Kaivurinkatu 133, 08200, Lohja.

Tykkä PD-Golfista
Facebookissa

Meillä on nyt Pro shopissa  
ja Karjaan myymälässä
KESÄVAATTEET -70 %
MUUT VAATTEET -50 %
KENGÄT ja BÄGIT -50 %
Alennus lasketaan ovh-hinnoista! 
Tarjous voimassa 15.11.2013 asti. Tervetuloa ostoksille!
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St. Laurence Golf toivottaa 
mukavaa talvea ja  
kauden 2014 odotusta


