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S euramme viettää tänä vuonna 
historiansa 25:tä kautta, jota 
juhlistetaan kilpailun ja ilta-
juhlan merkeissä heinäkuun 
26. päivä. Juhlat vietetään tällä 

kertaa jäsenten kesken eli 
kutsuja muille seuroille ja 
henkilöille ei juurikaan lä-
hetetä.

Kausi alkoi tänä vuonna 
aikaisin. Leudosta talves-
ta johtuen ja kierroksia on 
kertynyt monella jo todella 
paljon. Se kaikki on tietysti 
hyvää harjoitusta kauden 
tuleviin kilpailuihin, joita 
järjestetään tasaisesti joka 
kuukausi, joidenkin mielestä 
liikakin, mutta kyllähän pie-
ni kisailu kuuluu lajiin. Isoja 
kilpailuja ei tänä vuonna ole 
kuin Mid Naisten joukkue 
SM-kilpailut. Ne vaativat 
tietysti jonkin verran va-
paaehtoistoimintaa, mutta 
järjestäminen onnistuu hy-
vin meidän toimikunnilta. 
Aktiiviset toimikuntien jäsenet tuntuvat 
ottaneen juhlavuoden kilpailujen järjestä-
misen näytönpaikkana. Sen verran huimia 
suunnitelmia on heitelty ilmaan.

Mestikset pelataan tänä vuonna kol-
mena päivänä. Miehet aloittavat jo per-
jantaina ja naiset lauantaina. Cut-rajan 

läpäisseet pelaavat finaalikierroksen 
sunnuntaina. Liiton suosituksesta kilpai-
luajankohtakin on poikkeuksellisen aikai-
sin jo 1.–3.8. Mestiksien lopulliset kuviot 
selviävät lähiaikoina, eli kuinka monta 

pelaajaa sarjoihin ote-
taan mukaan.

Tietoväylä ilmestyy 
viime vuoden malliin. 
Kevään numero ilmes-
tyy sähköisesti ja syksyn 
numero paperisena ja 
painottuukin 25-vuo-
tisjuhlien jälkimainin-
keihin.  

Kalkki-Petterin kaste-
lujärjestelmän korjauk-
sesta puhutaan lehden 
muillakin palstoilla. Se 
on vaan nyt tehtävä, 
joten ei anneta sen vai-
kuttaa pelaamismuka-
vuuteen. Jonkin verran 
voi tulla odotusta, kun 
koneet liikkuvat väylillä.  
Yritetään olla ymmär-
täväisiä, jo turvallisuu-

denkin takia, työntekijät eivät tahallaan 
ole meidän pelaajien edessä. 
 
Vietetään mukava golfkesä 2014

Petri Granat 
St. Laurence Golf  ry:n puheenjohtaja

25. kausi käynnistyy

St. Laurence Golfin sidosryhmälehti 
1/2014

Petri Granat Golf Balance  
Scramblessa 10.5.

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,  Raimo 
Lähteenmäki,  Pia-Liisa Meriranta, 
Teemu Tolppala, Urpo Uotila ja  
Sirpa Ärmänen

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

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

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

Kuva Ville-Veikko Kallio, kenttämestari Mikko Lindberg, Matti Nuutinen  ja Sakari Linna valmii-
na talkoisiin.

Kuva Caddie master Teemu Tolppala (vas.)kerää talkoolaisten nimiä, Matti Nuutinen, 
Olli Karkkila ja Markku Meriranta ilmoittautumassa.

Kuva Seuran puheenjohtaja Petri Gra-
nat ja Oy:n puheenjohtaja Juha Koivisto 
nostivat StLG:n lipun salkoon.

Edes sumuinen 
kylmä sää ei 
karkottanut 
runsasta 
talkooväkeä 
koska oli kauden 
avauspelit 
luvassa Kalkki-
Petterillä 12.4. 
Kenttämestareiden 
järjestelmien 
risutalkoiden ja 
muiden töiden 
jälkeen maistui 
talkoosoppa ja 
pelit. Kaunis kiitos 
talkoolaisille. 
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Talkoot kuvina

Kuva Marita Tuominen haravoi ja Lea 
Koski kerää risut kyytiin.

Kuva Mikko Lindberg, Irmeli Vilenius ja Lea Koski pitivät talkooväelle käskyjaon 
aamulla klo 10.

Kuva Talkoo-
soppa maistui 
Anne Oikarille, 
Marita Tuomisel-
le ja Olli Karkki-
lalle. Ravintolas-
sa on taas tauon 
jälkeen tarjolla 
noutopöytä 
lounasaikaan.

Kuva Talkooväkeä kerääntyneenä klubi-
talon eteen.

Kuva Talkoolaisia käskynjakoa  
kuuntelemassa. 

Kuva Kahvi maistui klubinurkkauksessa 
Teemu Tolppalalle, Pekka Lähdesmäelle ja 
Jens Lindström talkoiden päätteeksi.
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Peliareena

Maailman huippufutaajia
mukana Puustelli Openissa
Lauantaina 7.6. St.Laurence Golfin ken-
tillä pelaavat golfia maailmanluokan 
jalkapalloilijat. Golftaitojaan esittelevät 
italialaisen AC Milanin jalkapallolegen-
dat, muiden muassa Mauro Tassotti, 
Daniele Massaro, Andrij Shevchenko 
ja Carlo Cudicini.

AC Milanin legendojen lisäksi Lohjalla 
tullaan näkemään suomalaisia jalkapal-
lolegendoja. Ennen kierrokselle lähtöä 
heidät voi tavata klubilla mm. nimikirjoi-
tusten jakotilaisuudessa.

Nämä huippujalkapalloilijat ovat myös 
intohimoisia golfareita. Lauantaina 7.6. 
he ottavat toisistaan mittaa Puustelli 

St.Laurencessa nähtävillä  tietysti esit-
telykeittiö, ja remonttiasiantuntijat ovat 
käytettävissä koko päivän ajan.

Puustelli on Suomen johtava keittiö-
valmistaja ja perheyhtiö. Vuonna 1920 
perustettu suomalainen yhtiö arvostaa 
kotimaista työtä ja kestävää kehitystä. 
Yrityksellä on innovatiivista tuotekehi-
tystä ja asiakkaan arjen helpottamiseen 
tähtäävää palvelua. 

Puustellin kauppiasverkosto kattaa 
yli 40 paikkakuntaa. Harjavallassa sijait-
sevilla tuotantolaitoksilla työskentelee 
yhteensä 260 henkilöä. 

Open -golftapahtumassa, AC Milan Le-
gends Invitationalissa.

Puustelli Openissa on Scratch- ja PB-
sarjat sekä naisille että miehille. 

Miksi italialaiset jalkapallotähdet tule-
vat Suomeen ja Lohjalle? Sen vuoksi, että  
perjantaina 6.6. Helsingin Sonera Stadiu-
milla toteutuu jokaisen jalkapallofanin 
unelma, kun AC Milan Glorie kohtaa HJK 
Legendat. 

Lippuja on tarjolla nopeimmille. Liput 
voi noutaa Lohjan Puustellista osoittees-
ta Suurlohjankatu 20. 

Koska Puustelli Open on nimensä 
mukaisesti on Puustellin järjestämä, on 
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St. Laurence Golfin  
25-vuotisjuhlat 
lauantaina 26.7.
St. Laurence Golf täyttää tänä vuonna 25 vuotta ja sitä juhlitaan 
lauantaina 26.7. klo 10 alkaen yhteislähtönä molemmilla kentillä 
sekä scramblen että henkilökohtaisen tasoitukselliisen lyöntipelin 
merkeissä.  Voit siis valita joukkue- tai henkilökohtaisen kilpailun.

Kilpailun jälkeen on saunomismahdollisuus, ruokailu ja juhlan 
”virallinen” osuus ja ilta huipentuu Bogey bändin esiintymiseen tallin 
vintillä. Dress code casual.

Päivän ohjelmassa myös muuta häppeninkiä, seuraa nettisivuja ja 
ilmoitustauluja. Ilmoittautuminen alkaa 1.6.2014.

Varaa aika 

kalenteristasi 

jo nyt!

Viikon tapahtumista lisätietoa nettisivuilla ja ilmoitustauluilla

2.6.  Senioreiden aamutreffit
3.6.   Perhegolf
5.6.   Perhegolf 
7.6.  Kirpputori junnujen järjestämänä 
8.6.  Golf Balance Ladies Day Open

Kansallisen 
golfviikon 
ohjelma
StLG:ssa
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Kentänhoitokausi 2014

Kalkki-Petterin kastelujärjestelmän 
uusiminen suurin remontti

Takana on epätavallisen lyhyt talvi ja erittäin aikainen 
kevät. Talven aikana on ehditty puuhata monenlaista 
sekä kentällä että klubirakennuksessa varsinaista 
pelikautta odotellessa. 



Kentänhoitokausi 2014
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Kalkki-Petterin kastelujärjestelmän 
uusiminen suurin remontti
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Kentänhoitokausi 2014

E nnen pelikautta on tehty paljon 
metsätöitä, hiekoitettu ja kalkittu 
väylät, huollettu koneita, kun-
nostettu kenttäkalusteita, tehty 

remonttia klubilla ja suursiivousta kiin-
teistöissä, suojattu viheriöitä jne. 

Pelikausi alkoi todellakin poikkeuk-
sellisen aikaisin, sillä vain vuonna 2007 
on kausi avattu aikaisemmin. Normaali 
avaamisaika on sijoittunut yleensä lä-
hemmäs vappua.  Lumet lähtivät jo hel-
mikuun lopussa, eikä kunnon takatalvea 
tullut. Edellisenä vuonna oli hyviä hiihto-
kelejä vielä huhtikuun alkupuolella.

KOSKA AVATAAN?
Moneen kertaan meiltä kysyttiin, miksi 
kenttää ei avata, kun on lumetonta ja 
muutama muu kenttä päästi pelaamaan 
greeneille jo helmikuun lopulla. 

Olemme yleensä ajoittaneet avaami-
sen siten, että viheriöt ovat lähteneet 

kasvuun ja ne on leikattu kertaalleen. 
Tarpeen mukaan on leikkuusta tingitty, 
kun on nähty, että talvivaurioita ei ole 
ollut ja nurmi on elinvoimainen. Näin on 
ollut tänä vuonnakin. 

Vaikka lumet lähtivätkin jo helmikuus-
sa, ei avaamista pidetty vielä tarpeel-
lisena, vaan tärkeämpää oli keskittyä 
suojaamaan greenit kevään kuivumisris-
kiltä. Kovat yöpakkaset, aurinko, tuuli, al-
hainen ilmankosteus ja routainen kylmä 
maa altistavat tuulikuivumiselle. Vasta 
kun keli muuttui kasvulle suotuisaksi, oli 
avaamisen aika. 

Par 3-kentällä on pelattu maaliskuun 
alkupuolelta (10.3.) lähtien eli heti kun 
saimme lippukupit viritettyä routaiseen 
maahan. Ja pelattiinhan siellä tammi-
kuun alussakin täysin roudattomissa 
olosuhteissa.  

Kun päätös par 3-kentän rakentami-
sesta aikanaan tehtiin, sovittiin jo silloin, 

että kentällä pelataan kauden ensim-
mäiset ja viimeiset kierrokset. Ja näin on 
tehtykin. 

Mielestämme par 3-kenttä soveltuu 
loistavasti tähän: lyöntimatot tiiauspai-
koilla kestävät pelaamisen kaikissa olo-
suhteissa ja maaston hyvät pintakaadot 
sekä runsaat sadevesikaivot kuivattavat 
kentän nopeasti. 

Viheriöiden hoito on pyritty toteutta-
maan siten, että järeämpiä syysilmastuk-
sia ei tehdä ”par 3 sesongin”aikana, jotta 
viheriöt pysyisivät pelattavina, kun muut 
kentät ovat kiinni.

Kun syksyllä/talvella/keväällä keli voi 
olla viileä tai päivänvaloa lyhyen aikaa, 
niin par 3-kentän kiertäminen onnistuu 
niissäkin olosuhteissa.

KESÄN HOITOKUVIOT
Pelikausi on kuitenkin saatu käyntiin 
Kalkki-Petterillä 12.4. ja Pyhällä Laurilla 

Kuva Pyhän Laurin 13. viheriö  
avaamispäivänä 17.4.14.
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Kentänhoitokausi 2014

17.4. Kauden kentänhoito  suunnitellaan 
kilpailu- ja tapahtumakalenterin ympäril-
le. ”Rajuimmat” hoitotyöt ajoitetaan siten, 
että pelialue ehtii kunnolla toipua ennen 
kauden päätapahtumia. 

Kun on paljon tapahtumia ja kaksi 
kenttää, niin hoitosuunnitelman täytyy 
olla tarkkaan mietitty lukujärjestys.  Ja 
vaikka kuinka asioita suunnittelee etu-
käteen, niin sää on asia, johon emme voi 
vaikuttaa ja se saattaa sotkea koko hie-
non suunnitelman. 

Esimerkiksi tänä keväänä hoitosuunni-
telmaa on jouduttu aikaistamaan ainakin 
pari viikkoa normaalista. Lannoitukset, 
leikkuutyöt, kylvöt on aloitettu reilus-
ti normaalia aikaisemmin. Toivoa vain 
sopii, ettei takatalvea/kovia yöpakkasia 
tule enää toukokuussa ja pysäytä hyvin 
alkanutta kasvua.

Kauden hoitotavoitteena on pitää 
mahdollisimman korkea hoitotaso an-
nettujen resurssien puitteissa.  Kokei-
lemme muutamia uusia hoitokuvioita 
sekä testaamme hyväksi kehuttuja uusia 
hoitotuotteita ja lannoitteita. 

On tärkeää kehittää kentänhoitohen-
kilökunnan ammattitaitoa ja ottaa käyt-
töön vaihtoehtoisia hoitomenetelmiä 
sekä testata uusia tuotteita, jotta pys-

tyisimme vastaamaan asiakkaiden vaati-
muksiin aina vaan korkeatasoisemmasta 
pelipinnasta.  

Tämän päivän kuuma puheenaihe kai-
killa golfkentillä on viheriönopeus tai sen 
puute. Jokainen hoitotyö, joka tehdään, 
on tarpeen greenin pitkäkestoisen kun-
non kannalta.

Yleensä kevätaika menee uuden nur-
men kasvatuksessa ja sen vahvistamises-
sa, ja kun se on riittävän vahvaa, voidaan 
hoitoa kääntää nopeuden eduksi. 
Tänä keväänä näyttää hyvältä, sillä suu-
rimmalla osalla viheriöitä on hyvin talveh-
tinut nurmi ja se on lähtenyt mukavasti 
kasvuun. Voisi luvata, että tällä kaudella 
viheriöt saavuttavat huomattavasti aikai-
semmin hyvän nopeuden, kun ei tarvit-
se kasvattaa siemenestä kokonaan uutta 
heinää ja varjella sitä puolikesää, jotta se 
kasvaisi ja vahvistuisi riittävästi.

KALKKI-PETTERIN KASTELUREMONTTI
Tällä kaudella kentillämme ei ole isoja 
kansallisen/kansainvälisen tason kilpai-
luja, ja se saattaa olla hyväasia. Kesän 
aikana tehdään Kalkki-Petterin puolella 
kastelujärjestelmän kunnostus- ja uu-
distustöitä, ja on hyvä, jos Pyhä Lauri on 
enemmän omien pelaajien käytössä. 

Kalkki-Petteri tullaan pitämään pelissä 
koko remontin ajan ja tasoituskelpoisena 
suurimman osan aikaa, joten sielläkin voi 
kyllä pelata.

Varsinaiset kastelujärjestelmän kun-
nostustyöt alkavat kesäkuun alussa. Töitä 
tehdään noin kolmella väylällä samaan 
aikaan ja näillä näkymin työt aloitetaan 
takaysiltä. Töitä ei tehdä pelijärjestyk-
sessä, sillä työjärjestykseen vaikuttavat 
kentän runkoputkisto ja kaapelointi, jolla 
ohjataan kastelua. 

Oman haasteen tuo uuden ja vanhan 
tekniikan yhteiskäyttö, jotta kenttien kas-
telu voitaisiin turvata koko projektin ajan.

Kunnostusprojektissa uusitaan Kalk-
ki-Petterin väylillä kokonaan kastelun 
ohjaus kaapeli ja sadettimet. Väylien run-
koputkistoja ei uusita. 

Kuva Kalkki-Petterin 2. viheriö 
avaamispäivänä 12.4.14

Kuva Selviä kävelyjälkiä on tullut talven 
aikana kolmelle greenille. Ne syntyvät, 
kun jäisellä nurmella liikutaan eli joku 
satunnainen lenkkeilijä kävellyt lumet-
tomilla greeneillä pakkaskelillä kentän 
ollessa jo suljettuna. Heinä on murs-
kaantunut ja tallominen mahdollisesti 
jopa vioittanut heinän kasvupistettä. 
Jälki korjaantuu pikkuhiljaa uuden 
kasvuston kautta. 
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Kentänhoitokausi 2014

Pelaajalle tämä näkyy siten, että kes-
kellä väylää näkyy viiltojälki, joka jää kaa-
pelin aurauksesta. Sadettimen vaihto 
tehdään kaivamalla kuoppa sadettimen 
kohdalle. Tarkoituksena on kaivaa kerral-
la yhden väylän sadetinkuopat, ja menee 
hetki ennen kuin sadetin saadaan vaih-
dettua ja kuoppa täytettyä uudelleen. 

Yhdellä väylällä voi olla kaivettavia 
sadettimia 1-16 kpl. Lisäksi väyläsadetti-
men vierelle vedetään etukäteen maan 
pinnalle nouseva kaapelilenkki, joka sit-
ten liitetään uuteen sadettimeen.

Kun keskellä väylää kaivetaan näitä 
sadetinkuoppia, on mahdotonta edetä 
työssä, jos joutuu jatkuvasti väistämään 
pelaajia. Kaikkien etu on, jos kyseinen 
väylä pelataan lyhyempänä tai on het-
ken kokonaan pois pelistä. On tärkeää, 
että voidaan taata henkilöstön turvalli-
nen työskentely.  

Viheriöillä uusitaan sadettimet sekä 
putkisto, joka kiertää sen ympärillä. Van-
haa putkistoa ei kaiveta pois, vaan uusi 
putki aurataan viheriön ympärille. Samal-
la vedolla menee myös viheriösadettimi-
en ohjauskaapeli. Työstä jää viiltojälki vi-
heriön ympärille ja sadettimen kohdalla 
on pieni kaivanto. Työskentely viheriöllä 
kestää noin yhden päivän ja sen aikaa 
on käytössä talviviheriö. Työt viheriöllä 
pyritään tekemään niin, että käytössä on 
vain yksi talviviheriö kerrallaan. 

Kaapelia aurataan myös kaikkien 

lyöntipaikkojen ohjauskaivoille, mutta 
muuten ei lyöntipaikkoihin kosketa tällä 
kertaa.

Syksyn/talven aikana kunnostetaan 
molemmat pumppaamot, ja se ei vaiku-
ta enää pelaamiseen.

KALKKI-PETTERIN VIHERIÖ 15
Kalkki-Petterin viheriö 15 on ollut jo vuo-
sia ongelmallinen viheriö (nurmen heik-
ko laatu, kastelun väärä sijoittelu, bunk-
kerin haasteelliset muodot, bunkkerin 
kuivatus, märkä lähestymisalue jne), ja 
vihdoin sen ongelmiin voidaan puuttua. 
Viheriön uuden suunnitelman on tehnyt 
Mika Lindroos.

Työt viheriöllä aloitetaan elokuussa 
2014 ja kylvökunnossa sen pitäisi olla 
viimeistään syyskuun puolivälissä. Kun 
viheriönurmi uusitaan kylvämällä, niin 
sen käyttöönotto menee seuraavan vuo-
den kesäkuulle, jos kylvös talvehtii hyvin.

Eli elokuun alkupäiviltä seuraavan 
vuoden kesään pelataan viheriö 15 tila-
päiselle talviviheriölle. 

Viheriön kunnostusprojekti on hieman 
suurempi kuin mitä Kalkki-Petterin 9:lle 
tehtiin pari vuotta sitten, sillä nyt korja-
taan myös mm. bunkkerointia ja kulkua 
seuraavalle teelle. Tämän viheriön kaste-

lu korjataan vasta tässä vaiheessa.
Hyvällä työsuunnittelulla pyritään 

minimoimaan korjausprojektien haitat 
pelaajille, mutta aina voi tulla yllätyksiä, 
joihin ei osata varautua. 

Työryhmämme, jossa työskentelee 2-5 
henkeä, työskentelee pääasiassa arkipäi-
vinä klo 6 -16 välisenä aikana. Kesken-
eräiset kohteet ja työn arvet merkitään 
korjauksen alaiseksi maaksi.

Pyrimme päivittäisellä tiedottamisella 
kertomaan missä mennään, mitä teh-
dään ja miten se vaikuttaa sen päivän 
pelaamiseen. Toivottavasti pelaajat eivät 
pelästy ja jätä Kalkki-Petteriä pelaamatta, 
sillä kentän hoitotasoa ei olla laskemassa 
kunnostusprojektien ajaksi. Haluamme 
pitää kentät tasavertaisessa kunnossa.

 Uskomme, että hyvällä yhteistyöllä 
selvitään kesän töistä ja pelaaminenkin 
olisi miellyttävää työn jäljistä huolimatta. 
Toivottavasti sää suosii ja suuria yllättäviä 
vastoinkäymisiä ei tule, niin kunnostus-
työt pysyisivät suunnitellussa aikatau-
lussa. 
Nautinnollista ja leppoisaa pelikautta 
2014 toivottaen 

Kenttämestarit  Irmeli & Mikko
 & kenttähenkilökunta

Kuva  Par 3 kentällä 7.1.14.
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Onkohan kesä yhtä erikoinen kuin mitä oli 
mennyt talvi?

Golfia pääsi pelaamaan meidän erinomai-
sella par 3-kentällämme melkein vuoden 
ympäri. Kevät on myös lähtenyt käyntiin au-
ringonpaisteessa, Pyhä Lauri ja Kalkki-Petteri 
ovat olleet auki jo hyvän aikaa. 

Miten lyönti on talvehtinut, ja minkälaista 
kehitystä tällä pelikaudella odotat itseltäsi?

Olen jo monta vuotta ajatellut, että golf on 
kivaa. Lisää sisältöä harrastukselle ja pelaami-
selle saa, kun haastaa itseään kehittymään. 

Erilaisia mittareita pelaajan henkilökoh-
taiselle kehittymiselle voivat olla esimerkiksi 
tasoitus, kierrosennätys, lyöntipituus, kilpailu-
menestys. 

Tällä kaudella omaa kehittymistään voi tulla 
mittaamaan myös lyönti- ja lähipelitesteihin. 
Testit on suunniteltu siten, että jokainen pe-
laaja sen hetkisestä tasosta riippumatta voi 
osallistua. 

Kehittymistään voi edesauttaa harjoittele-
malla testien välissä esim. jatkokursseilla, yk-
sityistunneilla tai naisten- ja miesten teema-
tunneilla.

Menneellä kaudella 2013 rohkaisin pelaajia 
kertomaan omista onnistumisistaan, ja monet 
niin tekivätkin. Jatketaan positiivista perinnet-
tä ja kerrotaan onnistumista kanssapelaajille, 
myös prolle. 

Lisätietoja golfopetuksesta, testeistä, 
teematunneista:
Pro Lassi Kivilompolo, 
puh: 0405292238 
Lassi.kivilompolo@stlg.fi 
www.kivilompologolf.com, Nexgolf

Oikein hyvää  
pelikautta 2014

Pro

Kuva Pro Lassi  
Kivilompolo,  
tervetuloa  
golfopetukseen!
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Olen Otto Ahtola ja toimin St. Lauren-
cen pro shopin vastuu- ja yhteyshenki-
lönä. Olemme nyt ensimmäistä vuotta 
St.Laurencen pro shop palveluntarjoaja 
ja haluamme yhdessä kanssanne kehit-
tää shopista mahdollisimman hyvin teitä 
palvelevan golfkaupan. 

Golf Balancella on yli kymmenen 
vuoden kokemus pro shopeista ja tällä 
hetkellä hoidamme pro shop -palveluja 
kolmellatoista eri golfkentällä.

Golf Balancella on Espoossa ja Vantaal-
la suuret golfkaupat, joista löytyvät kaikki 
alan suurimmat merkit niin maila-, teks-
tiili- kuin kenkäpuolella. Molemmissa liik-
keissä on myös talviharjoittelutilat, joihin 
kuuluvat lyöntipaikat, lähipelialueet sekä 
golfsimulaattori. Lisäksi molemmista liik-
keistä löytyvät mailafittaustilat analysaat-
torilaitteineen.

Haluamme tuoda pro shopeihin gol-
fliikkeidemme edullisen hintatason sekä 
mahdollisimman laajan valikoiman. Koko 
Golf Balancen isojen liikkeiden valikoi-
ma on helposti jäsenistönne ulottuvilla, 
saamme muutaman päivän toimitusajal-
la tuotua liikkeestä toivomianne tuottei-
ta. 

Tämän lisäksi tulemme vaihtamaan St 
Laurence pro shopin mallistoa kaksi ker-
taa kauden aikana, eli saamme yhteensä 
kesän aikana kolme täysin erilaista shop-
kokonaisuutta. 

Tulen itse olemaan shopissa viikottain 
säännöllisesti paikan päällä, tarkemman 
aikatauluni tulet löytämään pro shopin 
ilmoitustaululta. Muinakin aikoina pal-
velen teitä puhelimen tai sähköpostin 
välityksellä. 

Tämän lisäksi pidän kauden aikana 
muutaman kerran mailasovituspäiviä 
St.Laurencen rangella, jossa mukanani 
on ainakin Cobran ja TaylorMaden kau-
den 2014 testimailat. Näistä päivistä il-
moitamme myös hyvissä ajoin.

Mikäli teille tulee mieleen mitä tahan-

Kumppani

”Tervehdys Golf Balancesta”

sa golfvälineisiin liittyviä asioita, ottakaa 
minuun rohkeasti yhteyttä  sähköpostit-
se tai puhelimitse. 

Erinomaista alkanutta golfkautta 
2014 kaikille.
Otto Ahtola
Golf Balance Oy, pro shop-vastaava
050-587 6997
otto@golfbalance.fi

Golf Balance Espoo
Pihatörmä 1 
02240 Espoo

Golf Balance Vantaa
Martinkyläntie 39B
01720 Vantaa
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Eikö vieläkään? Joko nyt? Eikö kau-
si 2013 lopu ollenkaan? Joko nyt alkaa 
kausi 2014? 

Eihän sen näin pitäisi mennä. Eihän se 
ole kivaa, jos ei golfin ulkokaudesta Suo-
messa voi ollenkaan pitää lomaa. 

Mitä sitten odottaa, jos ei tule pa-
kollista peruskuntoharjoittelusessiota, 
golfkirjallisuuteen perehtymistä ja halli-
harjoittelua, etelän talvileirejä ja mitä nyt 
kukin keksiikään, kun ei talvella voi muka 
Suomessa pelata ulkona golfia.

Viime talvena meinasi käydä köpelös-
ti, kun oltiin vähällä joutua pelaamaan 
ulkona 12 kuukautta vuodessa. Onneksi 
sentään tuli sen verran breikkiä, että oli 
jotain, mitä odottaa.

Kyllä kliimaksissa on aina tärkeä hetki, 
kun kaikki on vielä edessä. On jotain mitä 
odottaa.

Joskus voi tuntua, että takana on lois-
tava tulevaisuus. Mutta ei. Edessä sen 
täytyy olla. Todennäköisesti juuri tämä 
tai ainakin joku seuraavista kesistä on se, 
kun putteri höyryää kuumana tai kaverit 
ihmettelevät miten on voinut talven ai-
kana saada käännetyksi slaissin drawksi. 

Sitä paitsi kyllä slaissinkin kanssa pär-
jää, siitä voi aina käyttää nimitystä hallit-
tu slaissi – uskaliaimmat nimittävät sitä 
jopa fadeksi. Eikä se edes kuulu kellekään 
millä tavalla pelaa, kunhan vaan muistaa 
nauttia pelaamisesta ja korjata divotit ja 
griinien alastulojäljet ja haravoida bunk-
kerit. 

Onneksi näistä ei tarvitse aikuisille ih-
misille kirjoittaa eikä puhua. Itsestäänsel-
vyyksistä. No, ne nyt lukee siinä, kirjoitta-
ja on golfari ei copywriter.

Kesällä kentällä liikkuu ihmisiä sinisis-

sä takeissa, joissa on St. Laurence Golfin 
logo ja sheriffin tähti. He liikkuvat  punai-
sella autolla, autossa on teksti: ”valvoja”  

Auttakaa heitä, heidän tehtävänsä on 
valvoa, että kentällä olijoilla on turvallista 

ja mukavaa ja hauskaa ja nautinnollista ja 
virkistävää ja sujuvaa – siis kivaa.  Kyllä jo-
kainen itse tietää, miksi golfia pelaa. Golf 
on harrastus. Ei harras.

Golfkentällä tapaa monenlaisia tyyp-
pejä. Niihin kannattaa tutustua. Ote-
taanpa vaikka pari esimerkkiä, joissa on 
ainakin yksi yhtäläisyys, ne kummatkin 
munivat. Minusta niitä kumpiakin pitää 
ymmärtää ja suojella. 

Toinen on mustakurkku-uikku (podi-
ceps auritus), ensin niitä oli vain kaksi, 
viime kesänä jo toistakymmentä, tuntui-
vat viihtyvän kentällämme. 

Toinen on sinun golfia pelaava kave-
risi tai sinä itse. Tai todennäköisesti me 
kaikki golfarit. Olkaamme siis armollisia 
toisillemme ja itsellemme.

Mutta, ettei tarvitsisi niistä divoteista ja 
bunkkereista ja putoamisjäljistä paasata, 
niin siivotaan nyt ihmeessä ne jäljet, niin 
päästään nauttimaan siitä oleellisesta. 
Golf on parasta mitä voi mailan kanssa 
viheriöllä tehdä. 

Nautinnollista golfia.
Raimo Lähteenmäki, kapteeni

Taas golfia

Golfkentällä tapaa 
monenlaisia tyyppejä.  
Niihin kannattaa  
tutustua.

Kuva Kapteeni Raimo ”Rampe”  
Lähteenmäki cat walkilla naisten  
kauden avajaisisten muotinäytöksessä. 
Golf Balancen Niki Pihlström kertoo 
tuotteista . 

Kapteeni
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Junnut

Junnujen kausi avattiin Klubilla lauantai-
na 3.5.2014, paikalla oli 26 seuran junnua 
ja 19 aikuista. Mukana oli vanhempia, jo 
kilpailevia ja nuorempia, vasta mukaan 
tulleita junnuja. Junnutoimikunnan pu-
heenjohtaja Lotta Sandberg-Nyman 
kertoi paikalla olleille kauden tapahtu-
mista ja suunnitelmista.

TALVELLAKIN HARJOITELTIIN
Talvihallin ansiosta kilpajunnut ovat voi-
neet harjoitella kaksi kertaa viikossa pro 
Lassi Kivilompolon opissa läpi talven ja 
harrastejunnut kerran viikossa omissa 
ryhmissään. Elvi Hauta-aho, Virpi Haa-

taja, Pekka Lähdesmäki ja Erkki Suo-
malainen ovat toimineet harrastejun-
nujen ohjaajina. Samat ryhmät jatkavat 
myös kesällä. Fysiikkatreenit järjestetään 
kerran viikossa ja sinne ovat tervetulleita 
kilpa-, harraste- ja kesäharkoissa käyvät 
junnut.

KESÄHARJOITUKSET UUDELLA TAVALLA
Kesäharjoitukset järjestetään tällä kau-
della uudella tavalla. Ajatuksena on saa-
da harrastus helpommin lähestyttäväksi 
ja jos perheessä on useampi eri ikäinen 
lapsi, onnistuu nyt kaikkien tuominen 
harjoituksiin samalla kertaa. 

Kesäharjoitukset on tarkoitettu kaikille 
golfista kiinnostuneille junioreille.

Tiistaisin kello 18 –19, 3.6. alkaen elo-
kuun loppuun asti.

Vetäjinä Camilla Lindberg, Annika 
Dillström, Katja Kärjes, Lotta Sand-
berg-Nyman 

Kokoontuminen klubin edessä, jossa 
juniorit jaetaan ryhmiin. Asu vapaa, mut-
ta otathan säätilan huomioon. Lapsella 
tulee olla voimassaoleva henkilökoh-
tainen vapaa-ajan tapaturmavakuutus. 
Omia välineitä ei ole pakko olla, mutta 
jos sellaiset löytyy, niin otathan ne mu-
kaasi

Junnujen kesä täynnä tapahtumia

Junnutoimikunta järjestää

Golftavaroiden 
kirpputori 
la 7.6.2014.
Myynti klo 9.–13.Klubin 
edessä. Mikäli haluat 
lahjoittaa myytävää 
tavaraa, tuo se myyntipai-
kalle klo 8.

Kirpputorin tuotto 
käytetään junnutoimintaan.

Tervetuloa tekemään  
löytöjä! 

Kuva Lotta Sandberg-Nyman kävi läpi 
tulevat kauden tapahtumat avajaisissa.
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Rankkasateen tai ukkosen aikana ke-
säharjoituksia ei järjestetä (ilmoitetaan 
seuran kotisivulla),

Ikärajaa ei ole, mutta toivomme, että 
alle 5-vuotiaiden lasten vanhemmat 
seuraavat harjoituksia ja vastaavat siitä, 
että lapsi pysyy harjoitusalueella. Kesä-
harjoituksiin osallistuvalla ei tarvitse olla 
Green Cardia suoritettuna. Hinta koko 
kesän harjoittelusta: 120 euroa (sisältää 
kesäharjoitukset, limugolfin, Par3-kisat, 
fysiikkaharjoitukset)

MUITA TAPAHTUMIA:

Limugolf, Joka toinen viikko maa-
nantaisin kello 18.30 –19.30. 9.6., 23.6., 
7.7., 21.7. ,4.8 ja 18.8. Leikkimielinen 
lähipelikilpailu, avoin kaikille junnuille. 
Ei Green Card vaatimusta.

Par3-kilpailut sunnuntaisin 8.6. 
13.7. 3.8. kello 12, vain hcp 36-54, 
Green Card vaaditaan. Par 3 mestis 
30.8. kello 10.

Perinteinen Yögolf 18.6. alaikära-
ja 12v. Lisätietoja tulossa!

Kansallinen golfviikko kesäkuussa, 
”Haasta tuttavaperhe mukaan”. Junnu-
toimikunta mukana järjestämässä jä-
senhankintatapahtumia tiistaina 3.6 ja 
torstaina 5.6. 

Junnujen alkeiskurssit, lisätietoa 
tulossa! 

Junnujen tapahtumat löytyy myös 
http://stlgjunnut.sporttisaitti.com/

Lisätiedot junnutoiminnasta lotta.
sandbergnyman@gmail.com 

Kuva Junnujen kauden avajaisiin osallistui 
paljon junnuja ja vanhempiakin.
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Sennut

AAMUTREFFIT

• Aamutreffit  pelataan pääsääntöises-
ti joka toisena maanantaina, pelikentät 
vaihtelevat. Ensimmäinen peliryhmä 
starttaa klo 9, pelipäivät ovat seuran kil-
pailukalenterissa.
• Kilpailun johtaja määrittelee pelimuo-
don.
• Ilmoittautuminen edeltävänä perjantai-
na iltapäivään mennessä pelitoimistoon.
Pelimaksu on 2 euroa, joka peritään klu-
billa ennen pelaamista.
• Palkintojenjako: arvotaan voittajat  heti 
kilpailun jälkeen klubilla paikallaolijoiden 
kesken.

Senioritoimikunnan järjestämät  
tapahtumat 2014

• Finaaliin kutsutaan useimmin treffeille 
osallistuneet pelaajat.
• Kilpailun vastaavana toimii Kristiina 
Veijalainen.
• Valtakunnallisella golfviikolla aamutreffit 
pelataan teemalla ”kaveri mukaan”. Tapah-
tumasta lisää senioritoimikunnan sivuilla. 

SENIOR OPEN
• Kaikille senioreille avoimet kilpailut jär-
jestetään touko-syyskuun välisenä aikana 
kuukausittain. Pelipäivät ja kilpailukutsut 
löytyvät seuramme kilpailukalenterista.
• Jokaisessa kilpailussa palkitaan molem-
missa sarjoissa  n. joka seitsemäs pelaaja 
Intersportin lahjakortilla. Palkintoihin käy-

tetään n. puolet osallistumismaksuista.
• Ilmoittautumiset nexgolfiin tai toimis-
toon.

• Kilpailun vastaavana toimii Paavo 
Reunanen.

SENIOREIDEN SEURAN REIKÄPELI-
MESTARUUDET
• Ilmoittautuminen reikäpeleihin päät-
tyy 28.5. 2014 klo 16. Ilmoittautumiset  
nexgolfiin tai toimistoon. Ensimmäinen 
kierros pelataan 4.–14.6. välisenä aikana. 
Siitä eteenpäin kaavion mukaisella aika-
taululla.  Pelaajat sopivat keskenään pelin 
ajankohdan ja voittaja ilmoittaa tuloksen 
toimistolle. Naiset ja miehet pelaavat 

Kuva Senioritoimi-
kunnan jäseniä 
vasemmalta Anne 
Oikari, Maili Soukka, 
Paavo Reunanen ja 
Kristiina Veijalainen
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Sennut

omat sarjansa ja sarjat toteutetaan, jos 
naisissa on vähintään 8 osallistujaa ja mie-
hissä vähintään 16. Kilpailun vastaavana ja 
johtajana on Antti Töyrylä.

SENIOREIDEN LYÖNTIPELI  
MESTARUUSKISAT
•  Senioreiden lyöntipelimestaruudet rat-

kaistaan 30.–31.8.2014 Pyhällä Laurilla 
yhdessä junioreiden kanssa. 

•  Sarjat: S 36-r, scr,  N50, N60 , N65 sekä 
M55, M65, M70 ja M75. Sarja toteutuu, 
jos mukana on vähintään 3 pelaajaa.

•  Ilmoittautumiset nexgolfiin tai  
toimistoon.

•  Kilpailun vastaavina ovat Pekka 
Tuomola ja Antti Töyrylä.

SENIOREIDEN UAS:N REIKÄPELIT
• Uudenmaan alueen golfseniorit järjes-
tää , UAS-reikäpelikilpailun 33 jäsenseural-
leen. Koko kesän kestävän kilpailun lop-
pupelit pelataan syksyllä puheenjohtajien 
kisan yhteydessä. Joukkueeseen kuuluu 
2 miestä ja  1 nainen. Jokainen ottelu on 
2-osainen, molempien kotikentällä, ja yh-
teistuloksella jatkoon. Kilpailun vastaava 
valitsee pelaajat otteluihin ja vastaa otte-
luiden järjestelyistä. Kilpailun vastaavana 
on Pekka Naumanen.

SENIORIT/JUNIORIT RYDER CUP
• 19.–20.7.2014 pelataan seuramme se-
niorit vastaan juniorit Ryder Cup. Jouk-
kueeseen kuuluu 12 pelaajaa ja he pe-
laavat lauantaina joukkuepelit Pyhiksellä 
ja sunnuntaina henkilökohtaiset pelit 
Kalkkiksella.  Joukkueen valitsee joukku-
een kapteeni Pekka Tuomola ja hän on 
myös vastuuhenkilömme tässä ottelussa. 
Sunnuntaina pelin jälkeen nautitaan yh-
teinen kilpailuateria.

SEURAOTTELUT
• Kauden aikana pelaamme viisi seura-
ottelua, kolme kotona ja kaksi vieraissa. 
Ilmoittautuminen jokaiseen seuraotte-
luun tapahtuu nexgolfissa tai  ilmoittau-

tumalla toimistoon. Tavoitteena on, että 
mahdollisimman moni pääsisi osallistu-
maan seuraotteluun.  Kilpailuvastaava 
valitsee joukkueen. Seura/toimikunta 
vastaa seuraotteluiden kuluista (ruokailu 
ja pelimaksu). Pelipäivät löytyvät seuram-
me kilpailu/tapahtumakalenterista. Seu-
raotteluiden vastuuhenkilö on Paavo 
Reunanen, Jokaiseen otteluun valitaan 
erikseen joukkueen kapteeni.

PELIMATKAT
• Pelimatkan  teemme heinäkuussa 
myöhemmin ilmoitettavalle kentälle ko-
timaassa. Alustava päivä on 17.7.2014.  
Matka toteutetaan yhdessä naistoimikun-
nan kanssa. Vastuuhenkilömme on Maili 
Soukka.
• Pelimatka Viron Tallinnaan tehdään 
alustavien suunnitelmien mukaisesti  
3.– 4.9.2014. Siellä pelataan 3.9.  Niitväljan 
kentällä ja seuraavana päivänä Estonia 
Golfin kentällä. Matkan johtajana on Paa-
vo Reunanen. Tiedustelut ja ilmoittautu-
miset hänelle.

SENIORITOIMIKUNNAN JÄRJESTELYVAS-
TUULLA PELATTAVAT YLEISET KILPAILUT
• Virittäydy juhannustunnelmaan ja pelaa 
20.6.2014 perinteinen  Midsummer Lato-
bar avoin Kalkkiksella.  Ilmoittautumiset  

nexgolfiin tai toimistolle.  Kilpailun vas-
taavana Anne Oikari.
• Nauti palkituksi tulemisesta ja osallistu 
20.9.2014 Everybody´s kisaan Kalkkiksel-
la. Jokainen tuo kilpailuun tullessaan n. 
15 euroa maksavan palkinnon ja näin kil-
pailun jälkeen jokaisella on valittavanaan 
palkintopöydältä haluamansa. Ilmoittau-
tumiset nexgolfiin tai toimistolle. Kilpai-
lun vastaavana on Anne Oikari.

SENIORITOIMIKUNTA 
• Anne Oikari,  puh. 041-505 6903, 
anneoikari@gmail.com
• Maili Soukka, puh. 040-501 0358, 
maili.soukka@qualitron.tv
• Kristina Veijalainen, puh. 045-345 1555, 
kristina.veijalainen@gmail.com
• Pekka Tuomola, puh. 0400-466 152, 
pekka@johannatuomola.com
• Antti Töyrylä. puh. 045-353 2043, 
antti.toyryla@kuituposti.fi
• Paavo Reunanen ,pj, puh. 040-740 8402, 
paavo.reunanen@welho.com

Seniori,  seuraa kotisivujemme senioritoi-
mikunnan sivuja. Tiedotamme seniorei-
den asioista nettisivuillamme. 

Hyvää kesää! Senioritoimikunta

Kuva Senioritoimi kunnan jäsenet Pekka Tuomola (vas) ja Antti Töyrylä.
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Ladyt

K enttien avautumista ei tarvinnut 
kovin kauan odotella – leudon 
talven jälkeen kevätaurinko 
lämmitti kentät pelikuntoon 

ennätysajassa. Jo ennen kenttien avau-
tumista päästiin ulkoilmaan rangelle 
harjoittelemaan lyöntejä. 

Sinivuokot, puiden silmut, mustaras-
taan laulu ja kevään tuoksut. Mitä muu-
ta sitä keväältä voisi toivoa? Kun lisäksi 
saimme vielä pääsiäispyhien kaltaista 
valo- ja lämpöhoitoa, niin kaikki on koh-
dallaan – varsinkin, kun kenttämmekin 
on jo avattu. 

Naisilla jo vauhti päällä

Innokkaimmat ovat varmasti jo eh-
tineet pelata monta kierrosta ja kaikilla 
meillä on edessä mahdollisuus hyvään, 
aktiiviseen ja pitkään golfkauteen upeil-
la, hoidetuilla kentillämme. 

Toimikunnat ovat talven aikana suun-
nitelleet isompia ja pienempiä tapahtu-
mia, joihin kannattaa osallistua; kehittää 
ja koetella omia pelitaitoja, innostua ja 
inspiroitua. Runsaasta tarjonnasta jokai-
nen löytää omille pelitaidoilleen sopivia 
tapahtumia. Vain naisille suunnattuja 
pelitapahtumia on tarjolla kauden jokai-
selle kuukaudelle.

Naistoimikunnan perinteinen kauden 
avaus pidettiin 26.4. klubitalolla. Pää-
simme vaihtamaan kuulumisia, tutus-
tumaan tulevaan kauteen sekä saimme 
vinkkejä hyvinvointiin ja näimme golf-
kauden vaatetuksen uusia tuulia. 

Mukana avajaisissa olivat Optikko Ny-
man Synsam sekä uudet yhteistyökump-
panimme Golf Balance, Salonki Fabele, 
ravintovalmentaja Mariia Kivelä ja Uu-
denmaan työnohjaus- ja terapiapalvelut. 

Ladyviikkis avaa pelikauden
Kauden ensimmäinen naisten pelita-

pahtuma on 25.5. pelattava Ladyviikkis 
peli-iltapäivä, joka aloittaa varsinaisen 
pelikauden. 

Ladyviikkis on 8-osainen pistebogey-
pelisarja, jossa starttikilpailun ja finaalin 
lisäksi pelataan 6 viikko-osakilpailua. 
Osakilpailujen peliviikot ja -kentät on 
etukäteen määritelty (9.–15.6., 23.–29.6., 

Talven aikana myös moni naisgolfari valmistautui 
tulevaan kauteen sisähallin talvikursseilla pelitekniikkaa 
hiomalla sekä herättelemällä taitoja saada pelilyönteihin 
tehoa ja tarkkuutta. 
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Ladyt

lukuisia golftapahtumia kaikille seuran 
jäsenille ja myös vieraspelaajille. 

Golfviikon päättää perinteinen nais-
ten golfsunnuntai 8.6., jolloin pelataan 
Golf Balance Ladies Open. Tavoitteena 
on saada mukaan kaiken tasoisia nais-
pelaajia ystävättäriensä kanssa, myös 
muiden seurojen naispelaajia saa kutsua 
mukaan. Kilpailun pelimuotona on ta-
soituksellinen pistebogey ja kolme pe-
lisarjaa (0 –18.4, 18.5–36, 36.1–54) sekä 
tyttöjen alle 21 v sarja. Kunkin sarjan 
parhaita palkitaan Golf Balancen upeilla 
tuotepalkinnoilla.  

Kauden toinen avoin naisten kilpailu, 
Optikko Nyman Synsam [Ladies] Open 
pelataan 6.7. Kilpailua on pelattu jo 5 
kautta. 

Tämäkin tapahtuma on tarkoitettu 
kaikille naispelaajille. Alle 18 tasoituksella 
pelaavat kisaavat tasoituksellisessa lyön-
tipelissä ja muut pelaajat pistebogeya. 

7.–13.7., 21.–27.7., 4.–10.8. ja 18.–24.8.), 
ja kukin pelaaja voi itse valita milloin ja 
kenen kanssa kierroksensa tuolla pelivii-
kolla pelaa. Pelikierrokset ovat tasoitus-
kierroksia. 

Osakilpailujen yhteydessä pelataan 
myös puttikisa. Starttikilpailun parhaat 
ja jokaisen viikko-osakilpailun paras pal-

kitaan. Syyskuussa pelattavassa finaalissa 
palkitaan puttikisan paras sekä koko la-
dyviikkis-pelisarjan parhaat. Tänä vuonna 
yhteistyökumppaneitamme ovat myös 
Berner, Palema, Lumikki, Kampaamo 
Marja ja Väylä 19.

Kesäkuun ensimmäinen viikko on 
kansallinen golfviikko, jonka aikana on 

Hyvinvointi-illassa Fabelessa tarjoiltiin 
terveysjuomaa Eija Kullaalle ja Pia-Liisa 
Merirannalle. Alakuvassa Anne Oikari 
käsittelyssä ja Pia-Liisa, Eija sekä Miia 
Granat seuraavat tarkasti.

Ladykapteeni Pia-Liisa  
Meriranta kukitti kosme-
tologi Katja Torkon ja 
ravintoterapeutti Mariia 
Kivelän. 

Golfbalancen ladies dayn  
StLG:n joukkueessa  edusti 
vat Eija Kullaa, Satu  Keinä-
nen ja Pia-Liisa Meriranta.

Viereisellä sivulla naisten 
kauden muotinäytöksen 
mallit  vas. Eija Kullaa,  
Pirkko Pesola, Marjut  
Mäkelä, Päivi Salaspuro,  
Liisa Nyman, Raimo 
Lähteen mäki ja Golf-
balancen edustaja Otto 
Ahtola ja Niki Pihlström.
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Lisäksi palkitaan paras scratch -tulos, 
pisin draivi sekä lähimmäs lippua -tulos. 
Aikaisempien vuosien tapaan palkintoja 
on jokaiselle osallistujalle.

SEURAOTTELUJA NAAPUREIDEN 
KANSSA
Tänäkin vuonna St. Laurence Golfin nai-
set pelaavat ystävyys- ja seuraottelui-
ta lähiseurojen kanssa. Vieraaksemme 
Lohjalle tulee Peuramaan ladyt, ja me 
lähdemme vieraaksi Hyvinkäälle ja Hill 
Sideen. 

Kauden ensimmäinen neljän seuran 
ystävyysottelu pelataan Hill Sidessä 5.6. 
Mukana siis Hill Side, Vihti ja Nurmijärvi. 
Hyvinkäälle matkaamme 13.6. Otteluihin 
mahtuu mukaan 6-10 pelaajaa, pelimak-
suakaan ei peritä seuran naisjäseniltä. 

Ystävyys- ja seuraottelut ovat mukava 
tapa saada uusia golftuttuja ja tutustua 
uusiin kenttiin. Toivommekin aktiivista 
osallistumista otteluihin.

Omia pelitaitoja voi hioa ohjatussa 
valmennuksessa Pro Lassi Kivilompolon 
järjestämissä naisten harjoituksissa. Har-
joitukset alkavat toukokuussa ja jatkuvat 
koko kauden ajan maanantaisin ja keski-
viikkoisin. Lisätietoja harjoituksista löydät 

mm. naistoimikunnan sivuilta tai www.
kivilompologolf.com.

Tarkempia tietoja naisten tapahtumis-
ta löytyy St. Laurence Golfin kotisivuil-
ta, osakas- ja jäsenpalvelut -kohdasta 
(toimikuntien uutiset – naistoimikunta 
- tapahtuma/tiedote). Naisten kauden 
ohjelma 2014  -lehdykkää löytyy naisten 
pukuhuoneesta ja toimiston ilmoitus-
taululta. Naistoimikunnan järjestämiin 
tapahtumiin voi ilmoittautua Nexgolfin 
tai pelitoimiston kautta.  

Me naistoimikuntalaiset olemme ole-
massa juuri teitä naisia varten. Tulkaa 
mukaan tapahtumiin, kertokaa toiveis-
tanne ja antakaa palautetta. Jos et saa 
napattua hihasta kentällä, tavoitat mei-
dät myös meilitse tai puhelimitse. Yhte-
ystietomme ovat alla ja löytyvät myös 
naistoimikunnan sivuilta:
Pia-Liisa Meriranta, 
Ladykapteeni, 0400 426 144, 
pia-liisa.meriranta@hotmail.com
Nea Teivastenaho, 040 848 6828, 
nea.teivastenaho@gmail.com
Marjut Mäkelä, 040 7511 859, 
marjut.makela@fingrid.fi
Anu Parvela-Säde, 050 555 1768, 
apasade@gmail.com

Toivomme vilkasta osallistumistanne 
seuramme tapahtumiin, mukavaa ja au-
rinkoista pelikautta kaikille golfareille ja 
erityisesti Meidän Ladyille. 

Naistoimikunta

Ladyt

Kuva Golfbalancen Niki Pihlström esittelee sähkököyttöistä kärryä Raili Massiselle.

Kuva Uudenmaan työnohjaus- ja 
terapia palveluista Anita Tuomola ja  
ravintovalmentaja Mariia Kivelä  
esittelivät toimintaansa.

Kuva Jani ja Liisa Nyman esittelivät 
aurinkolasiuutuuksia.

Kuva Avajaisissa viihdyttiin ja syötiin 
kevyesti. kuvassa Silja Hyytiäinen, Päivi 
Bergholm ja Marjatta Mustonen.
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Pelitoimisto

Kausi rytkähti käyntiin niin, että Pääsiäisenä kenttä jo pullotti in-
nokkaita pelaajia allekirjoittanut mukaan lukien, Hame ja t-paita 
päällä sai nauttia kesän tuulahduksesta.

Rytmi hiukan rauhoittui ja lumikin kävi taas maassa, mutta 
eiköhän tämän lehden ilmestyessä kelit ala olla jo golffarille so-
pivat ja kenttähän on hienosaa kunnossa jo nyt.

”Vanhoista” Cädäreistä paikalla tänä vuonna on Rebecka Es-
kola ja uusia tyttöjä ovat Mia Kiias ja kentiltämme tuttu Sonja 
Hesso. 

”Vanhempi Caddiemaster” Teemu ”Teme” Tolppala tuli 
myös iloksemme toimistoon, näin ollen hän Meckin  kanssa 
pitää puoliaan, ettei ihan pelkät naiset pääse taloa valtaamaan.

PRO SHOPPIIN UUSI KEVÄT TUULAHDUS
Golf Balance aukaisi putiikin iloisilla kesän väreillä, sekä ”kaiken 
karvaisilla” golf tuotteilla joihin kannattaa tulla tutustumaan.

Otto Balancesta myös vierailee paikan päällä silloin tällöin ker-
tomassa tuotteista ja auttaa hankkimaan oikeanlaisia golf välinei-
tä. Toukokuun vierailuajat ovat seuraavat keskiviikot: 21.5 ja 30.5 
klo 14-17 Tervetuloa!

MUISTUTUS ERI KORTEISTA
Jäsenkortti kannattaa hakea toimistolta niin saadaan aktiivinen 
jäsenyys tiedoksi muillekin kentille.

Platina yhteistyö kortin saavat avainasiakkaat, sekä nimetyn 
pelioikeuden haltijat.

Range kortin voi myös hankkia hintaan 5 euroa kappale ja 
siihen voi ladata tarvittaessa halutun määrän palloja näin ollen 
rangen käyttö on helppoa varhain aamulla ja iltasella jolloin toi-
misto ei ole auki.

Nimetyn pelioikeudenhaltija voi myös pyytää klubikortin, jolla 
voi kuitata itsensä pelaamaan, näin ollen voi välttää toimistossa 
jonottamista ruuhka aikana. VANHA KORTTI ON VOIMASSA, jos 
sellainen on ennestään eli nimeltään kortti voi olla avain asiakas, 
pelioikeudenhaltija tai klubikortti on se, joka toimii Enkoran kuit-
taus koneissa toimistolla sekä klubitalolla. Korttia ei siis uusita, joka 
vuosi vaan sitä voidaan aktivoida tarpeen mukaan. Hukkuneen 
kortin tilalle voidaan tehdä uusi ja siitä veloitamme 5 euroa.

AJANVARAUS
Helpoin tapa varata aika on tottuneesti jäsen numero, mutta kun 
tulet toimistoon ilmoittautumaan niin kerrothan nimesi, koska 
varaus näkyy nimelläsi ja silloin uusille cädäreille on helpompaa 
kuitata pelit ja samalla opetella tuntemaan pelaajia. 

Ikävän usein varaukset perutaan liian myöhään, joten olethan 
ystävällinen ja peru aika ajoissa niin annat mahdollisuuden muil-
le tulla pelaamaan. 

Iloisiin näkemisiin:) Susu Holm, palvelupäällikkö

Uusia ja vanhoja Cädäreitä 
toimistolla teitä palvelemassa jo ennätys aikaisin intoa puhkuen

Kuva Uudet cädärit Mia 
ja Sonja toivottavat 
kesän ja asiakkaat 
tervetulleiksi.
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Väylä 19

T
ätä kirjoitettaessa on vasta toukokuun 
alku, mutta ulos katsoessa näyttää sil-
tä, että golfkausi olisi ollut käynnissä jo 
kauan ja kesä olisi pidemmällä. Paitsi, 
että kenttä on vihreä ja pelaajan swingi 
ilmava, lämmittää aurinko terassin vie-
raita sekä sinne rakennettua grilliä – tu-

levan kesän uutuutta.
Kulunut talvi oli menneiden talvien tapaan golfarille 

paitsi liian kylmä myös liian pitkä. Talven aikana  Väylä 
19 -tiimi ehti kuitenkin käydä läpi kahden toiminta-
vuotensa antia – saatuja palautteita sekä tiskin takana 
ja keittiössä syntyneitä ajatuksia. 

Kerättyjen ehdotusten myötä on tekemistä pyritty 
edelleen kehittämään ja tiivistämään siten, että lähi-
pelin lisäksi myös pelin muut osa-alueet olisivat entis-
tä paremmassa balanssissa St. Laurence Golf -klubin 
muun toiminnan kanssa.

Nyt jo kuluvalle kaudelle tehdyistä muutoksista 
keskeisimpiä ovat lounaan osittainen muuttaminen 
buffet-muotoon, lounaaseen kuuluvan salaattipöy-
dän runsauden lisääminen sekä kesäisiin perjantai- ja 
lauantai-iltoihin suunniteltu grilli-ilta. 

Lisäksi myös A La Carte -lista on saanut uutta sisäl-
töä keittiöpäällikkö Esa Mäkisen käsissä. Uutuutena 

on mm. lämpimän leirin innoittamana syntynyt Ara-
bian Laurence -leipä, jossa pariloitu kana on saanut 
seurakseen sekä paprikahummusta, avocadoa että 
jogurttikastiketta.

KESÄISINÄ PERJANTAI- JA LAUANTAI-ILTOINA  
KEITTIÖ SIIRTYY TERASSILLE 
Talven aikana terassille nikkaroitu ulkokeittiö herää 
henkiin ilmojen lämmetessä. Grilli-iltojen avajaisia 
vietetään perjantaina 30.5. klo 16.00 alkaen, jolloin 
Esa tarjoilee ulkoruokinnassa oleville golfareille mm. 
kanaa, härkää ja mereneläviä.

Toukokuun viimeisen viikonlopun jälkeen ulkokeit-
tiö lämpiää joka perjantai- ja lauantai-ilta. Grilli-illoissa 
tullaan tarjoamaan erilaisia grilliherkkuja, makkaroita 
ja vartaita, sekä Happy Hour -henkisesti iso olut (0,5) 
ja siideri (0,4) hintaan 4,50.

Jos mielessäsi on jokin annos, jonka haluaisit ehdot-
tomasti nähdä grillissä tai palaute, jonka avulla ravin-
tola olisi entistä vahvemmin osa St. Laurence Golfia, 
niin lähetä se meille sähköpostilla osoitteeseen myyn-
ti@vayla19.fi. Best ball:ia pelaamalla saamme aikaiseksi 
paremman lopputuloksen! 

Väylä 19

Golfkausi on 
yhtä kuin grillikausi



25    Tietoväylä  St. Laurence Golfin sidosryhmälehti

Kuva Väylä 19 –keittiö siirtyy perjantai- ja lauantai-iltaisin 
terassille pe 30.5. klo 16 lähtien. Tervetuloa!

Väylä 19



26    Tietoväylä  St. Laurence Golfin sidosryhmälehti

Peliareena 

Golf Balance Scramble 10.5.2014
Golf Balancen järjestämä Scramble tapahtuma keräsi kaksi kentällistä pelaajia 
toukokuisena lauantaina. Ohjelmassa oli paljon tuote-esittelyjä ja erikoiskilpailuja 
varsinaisen scramblen lisäksi. 
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Golf Balance Scramble 10.5.2014
Tervetuloa mukaan  

tukemaan Uusi Lastensairaala -keräystä

Hyväntekeväisyyskilpailu  
lauantaina 24.5.2014

 Yhteislähtö klo 9, 
 Kisainfo klubitalon edessä klo 8.30 
 Pelikenttänä Kalkki-Petteri

Pelimuotona 3 hengen joukkue Bestball, joka pelataan  
tasoituksellisena pistebogeyna. Joukkueen paras tulos/väylä  
otetaan huomioon.

Kilpailumaksu 20 euroa lahjoitetaan Uuden Lastensairaalan hyväksi
Lastenklinikoiden Kummit Ry:n kautta.

Ilmoittautuminen NexGolfin kautta keskiviikkoon 21.5.2014 klo16 
mennessä tai puh. (019) 357 821.

Kolme parasta joukkuetta palkitaan. 

Lisätietoja kilpailujohtajalta Leif Sandberg puh. 040 574 5937.

LAURI
Cafe

graafinen ohjeistus
9.9.2009
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La 17.5 – Su 18.5 ESBECON Spring Challenge
Ke 21.5 OMA VIIKKIS
La 24.5 Lasten Sairaala Open (Best Ball) 
Su 25.5 Naisten Kauden Avauskisa
Ke 28.5 OMA VIIKKIS
Su 1.6 Honda Open
Ke 4.6 OMA VIIKKIS 
La 7.6 Puustelli Open
Su 8.6 Golf Balance Ladies Day Open
Ti 10.6. KesäSenior Open
Ke 11.6. Skoda Suomi Golf viikkis 1.
La 14.6. JAZZ Golf Open
Ke 18.6. Skoda Suomi Golf viikkis 2.
Pe 20.6. Midsummer LATOBAR OPEN
Ke 25.6. Skoda Suomi Golf viikkis 3.
Ke 2.7. Skoda Suomi Golf viikkis 4.
To 3.7. HeinäSenior Open
La 5.7. Jalo`s Shoot-Out
Su 6.7. Synsam Lady's Open
Ke 9.7. Skoda Suomi Golf viikkis 5.
To 10.7. Perhepokaali (Greensome)
La 12.7. Virkkala Trophy (Scramble)
Ke 16.7. Skoda Suomi Golf viikkis 6.
La 19.7 - Su 20.7 Jun./Sen. Ryder Cup
Ke 23.7 Skoda Suomi Golf viikkis 7.
La 26.7 25-vuotis juhlakilpailu
Ke 30.7 Skoda Suomi Golf viikkis 8.
Pe 1.8 - Su 3.8 StLG Mestaruuskilpailut
Ke 6.8 OMA VIIKKIS
La 9.8 Volvo World Challenge
Ti 12.8 EloSenior Open
Ke 13.8 OMA VIIKKIS
La 16.8 Ismet & Myly 3hlö Scramble Open
Su 17.8 StLG Open
Ke 20.8 OMA VIIKKIS
Pe 22 – Su 24.8 Reikäpeli Mestaruus (CUP-kilpailu)
Ke 27.8 OMA VIIKKIS
La 30.8 – Su 31.8 Seniorit/Juniorit Mestaruus
La 6.9 Hockey Golf
Ma 8.9 Honda finaali
La 13.9 – Su 14.9 MID Joukkue-SM (N)
To 18.9 SyysSenior Open
La 20.9 Everybody's
Su 21.9 Viikkis finaali
La 27.9 Naisten & Miesten Syyskisa ja kauden päättäjäiset
La 4.10 Kinkku scramble Sappi (A) (Scramble)
La 11.10 Kinkku scramble Gyproc (A) (Scramble)

Kilpailukalenteri 2014
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Alkeiskurssi junioreille  
(Lassi Kivilompolo)
ma 2.6. 12 –15
ti 3.6. 12 –15
ke 4.6. 13 –15
yhteensä 8 tuntia 

Kaksikielinen alkeiskurssi jun-
ioreille (Lotta Sandberg-Nyman)
ke 4.6. 10 –12.30
to 5.6. 10 –12.30
pe 6.6. 10 –13
yhtensä 8 tuntia

Perhealkeiskurssi (Lassi Kivilompolo 
 ja Lotta Sandberg-Nyman)
Pe 6.6. 18 –20
La 7.6. 10 –13
Su 8.6. 10 –13
yhteensä 8 tuntia 

Kaksikielinen alkeiskurssi  
junioreille (Lassi Kivilompolo/ 
Lotta Sandberg-Nyman)
ma 9.6. 12 –15
ti 10.6. 12 –15
ke 11.6. 13 –15
yhteensä 8 tuntia

Perhealkeiskurssi (Lassi Kivilompolo 
ja Lotta Sandberg-Nyman)
pe 13.6. 18 –20
la 14.6. 17 –20
su 15.6. 9 –12
yhteensä 8 tuntia

Kaksikielinen alkeiskurssi  
junioreille (Lotta Sandberg-Nyman)
ma 16.6. 10 –12.30
ti 17.6. 10 –12.30
ke 18.6. 10 –13
yhteensä 8 tuntia 

Alkeiskurssi junioreille  
(Lassi Kivilompolo)
ma 30.6. 10 –12
ke 2.7. 10 –13
pe 4.7. 10 –13
yhteensä 8 tuntia 

Tule mukaan kokeilemaan golfia!
Junioreiden alkeiskursseja ja koko perheen alkeiskursseja

Lastenalkeiskurssit: 
80 € + 40€ Green card -suoritus = yht. 120€ 
(aikuiset 190€)

Perhealkeiskurssit: 
Aikuinen + lapsi, alennus 10%, hinta 280€
Aikuinen + 2 lasta, alennus 15%, hinta 365€
2 aikuista + 2 lasta, alennus 20%, hinta 500€

 
Kurssin aikana osallistujat oppivat golfin 
perusteet: tekniikkaa, peliä, sääntöja ja 
muuta. Annamme osallistujille valmiudet 
golfin harrastamiseen. Kurssin jälkeen osal-
listujilla on mahdollisuus suorittaa Green 
Card -koe. Suoritus maksaa 40 €.

Suoritus päiviä: 
18.5 klo 12.30 –14.00
25.5 klo 18.00 –19.30
4.6 klo 13.30 –15.00
8.6 klo 12.30 –14.00
15.6 klo 10.30 –12.00
29.6 klo 10.30 –12.00
4.7 klo 11.30 –13.00

Ilmoittautumiset StLG:n Caddie Masterille. 
Kurssinvetäjina toimivat Lassi Kivilompolo 
ja/tai Lotta Sandberg-Nyman. 

Puhelin (019) 357 821
Sähköposti caddie.master@stlg.fi

Golfvarusteita löytyy golfkentältä (omat 
välineet saa myös ottaa mukaan). Osallistu-
jilla tulee olla mukana vesipullo ja sadevaat-
teet.

Lisätietoja: 
Lotta Sandberg-Nyman,  
puh. 050 301 7824,  
lotta.sandbergnyman@gmail.com
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✔ Uusi Honda CR-V 375 ¤/kk 

✔ Ei riskiä, taattu hyvityshinta  

✔ Korko 0 % 
✔ Määräaikaishuollot 
    sisältyvät kk-erään

✔ Nykyisestä autosta rahat käteen

HONDA ALL IN ONE

375 €/kk * tai 
31.900 €
KORKOETUSI 3.565 €

Korko nyt 
0 % 

Honda CR-V 1.6 i-DTEC Comfort 2WD, autoveroton hinta 25.885 €, autovero 6.014,96 €, kokonaishinta 31.899,96 € + toimituskulut, CO2-päästöt 119 g/
km, EU-keskikulutus 4,5 l/100 km. CR-V 1.6 i-DTEC alkaen 29.900 € (S-malli).

*All In One Rahoitusesimerkki: Honda CR-V 1,6 Diesel Comfort, All In One taso 2: Hinta 31 899,96 €, toimituskulut 600 €, kokonaishinta 32 499,96 €, 
käsi raha 3 250 €, sopimusaika 36 kk, korko 0 %, kuukausierä 375,13 €, luoton määrä 29 398,96 €, viimeinen suurempi erä 18 345,24 €. Kuukausierä sisältää 
perustamismaksun 149 €, käsittelymaksun 8 �/kk. Luottokustannukset yhteensä 437,38 €, todellinen luottohinta 32 937,34 € ja todellinen vuosikorko 0,6 %. 
Sopimuksen max ajokilometrit 45 000 km. Sopimus sisältää määräaikaishuollot – ja korjaukset sekä taatun hyvityshinnan 18 021,18 � sopimuksen päättyessä. 
Edellyttää hyväksytyn luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen. Palvelun tuottaa Santander Consumer Finance Oy, Hermannin Rantatie 10, 00580 Helsinki.

UUSI FIKSU TAPA 
HANKKIA HONDA.

Honda All in One –rahoituksella maksat autosi omistamisesta, määräaikaishuolloista ja korjauksista kiin-
teän kuukausihinnan koko sopimuksen ajan. Halutessasi ostamme nykyisen autosi ja saat rahat käteen. 
Sitten maksat vain edullista kuukausimaksua uudesta Hondastasi. Eikö olekin helppoa ja riskitöntä.                             
Ja vieläpä  aivan totta! Sopimuksen loputtua voit luovuttaa auton ennalta sovittuun takuuhyvityshintaan 
rahoitusyhtiölle,  myydä auton tai lunastaa sen itsellesi.

Nyt kampanjatarjouksena 31.5.2014 asti All in One –rahoituksen korko 0 % CR-V:hen. Toimi heti!  

KATSO LISÄÄ HONDA.FI


