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Vuosi sitten kirjoitin tällä samalla paikal-
la golfyhteisön kehittämisen painopisteis-
tä ja totesin, että pitämällä kenttä palve-
luineen kunnossa ja sitä kautta golfyhtei-
sö vireänä luomme parhaat mahdollisuu-
det menestyä kilpailussa sekä nykyisten 
että uusien golffareiden sieluista. Golf on 
muuttumassa yhä enemmän normaalin 
liiketoiminnan suuntaan ja markkinatalou-
den ehdoilla toimivaksi. Pe-
laajat ovat yhä vähemmän 
halukkaita tekemään pitkäai-
kaisia sitoumuksia ja hakevat 
parasta vastinetta rahoilleen.

Yksi merkittävä muutos 
markkinalla on pelaajien 
ikääntyminen. Tätä ei kuiten-
kaan pidä missään nimes-
sä nähdä kielteisenä asiana 
vaan mahdollisuutena, sillä 
uskon kasvavan eläkeläisten 
joukon olevan erinomaisen 
kohderyhmän myös meille. 
Kun pidämme huolta, että 
kilpapelaajat kokevat St Laurencen ken-
tät hyvänä haasteena, niin meidän pitää 
kehittää kenttää ja palveluita tarjoamaan 
elämyksiä ja sopivia haasteita myös kasva-
valle eläkeläisten joukolle.

Hienoa tässä tilanteessa on se, että 
St Laurence Golf on erinomaisesti val-
mistautunut kamppailemaan asemasta 
markkinoiden kärjessä. Kentät ovat aina 
olleet erinomaisessa kunnossa ja nyt Kalk-
ki-Petterin parannuksen valmistuttua voi-
daan sanoa, että meillä on kaksi hienoa 
kenttää huippukunnossa läpi kauden. Uu-
den Laurin Majan valmistuttua ravintola- 
ja muut oheispalvelut ovat paremmassa 

kunnossa kuin koskaan. Talous on tasa-
painossa eikä korjausvelkaa ole päässyt 
kertymään. Vastike hyvin kilpailukykyinen 
ja ainakin lähivuodet pystymme ylläpitä-
mään nykyisen hoito- ja investointitason 
saman suuruisella vastikkeella.

Nämä faktat ovat kuitenkin toissijaisia 
sen tosiasian rinnalla, että yhteisömme, 
eli me kaikki osakkaat, työntekijät, seuran 

jäsenet sekä vieraamme, on 
vireä, uudistumishaluinen ja 
aktiivinen. Osakaskyselyn pe-
rusteella meillä näyttää lisäksi 
olevan hyvin yhtenäinen nä-
kemys toiminnan ja kehittä-
misen painopisteistä. Tämä 
joukon yhtenäisyys on hyvä 
pohja sille, että pystymme 
kehittymään ja uudistumaan 
markkinoiden paineessa ja 
houkuttelemaan tänne aina 
uusia pelaajia osakkaiksi, pe-
lioikeuden haltijoiksi tai ihan 
vain vierailulle nauttimaan 

St Laurence Golfin hienosta miljööstä ja 
hengestä!

Tähän loppuun haluan vielä kiittää St 
Laurencen työntekijöitä, jotka ovat vuo-
desta toiseen osoittaneet huimaa intoa ja 
kekseliäisyyttä sekä aitoa halua parantaa 
yhteistä tekemistä. Kokonaisuus syntyy 
pienistä osasista ja edistys näiden pien-
ten asioiden jatkuvasta kehittämisestä. 
Kiitos! 

Hiihtokelejä odotellen
Juha Koivisto 
St. Laurence Golf Oy:n puheenjohtaja

Markkinoiden ehdoilla St. Laurence Golfin sidosryhmälehti 
2/2015

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, Teemu Tolppala, 
Urpo Uotila ja Sirpa Ärmänen

Ilmestyminen: Tietoväylä -lehti 
ilmestyy jatkossa yhden kerran 
vuodessa golfkauden päätyttyä.

Kansikuvat: Erkko Einiö

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

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

StLG on myös Twitterissä 
tunnuksella @Stlaurencegolf

Instagramista löytyy St. Laurence 
Golfin kuvia @Stlaurencegolf
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Anna-Kristiina Lagerstedtin ja Nelli Laitisen  
ensimmäiset golfkokemukset

Kolahti  
kerralla

A
nna-Kristiina Lagerstedt (35) 
ja Nelli Laitinen (13) istuvat  
lokakuun lopun tihkusateisena 
sunnuntaiaamuna St. Laurencen 
Golfin klubiravintolassa pohti-
mas sa, miten päättynyt golfkausi 

hedän osaltaan sujui.
Sana ”pohtimassa” on kuitenkin perin vaisu, 

kun Anna-Kristiina ja Nelli muistelevat kesän 
golfsaldoa: molemmat ovat avoimia, iloisia, 
positiivisia ihmisiä, joilla hymy on herkässä ja 
juttu luistaa.

Ei siis ihme, että kumpikin nauttii golfista, vaik-
ka takana on vasta ensimmäinen kau si. Anna- 
Kristiina suoritti green gardin maalis kuus sa, 
Nelli aloitti harrastuksen kesän alussa.

Molempien golfinnostus syttyi samalla ta paa 
kuin monella muullakin – läheisten innoitta-
ma na.

”Aviomieheni on pelannut 16 vuotta golfia ja 
hän on houkutellut minua mukaan jo pitkän ai-
kaa. Keväällä vihdoin päätin lähteä seuramme 
uuden pron Henri Salosen kurssille. Hän on 
erittäin innostava opettaja ja hänen avullaan 
hoksasin, mistä golfin pelaamisessa oikein on 
kysymys”, Anna-Kristiina sanoo.

Myös Nellin golftuulahduksen puhalsivat 
alkuun kotijoukot.

”Isä ja veli harrastavat golfia. Itse pelaan aktii-

visesti jääkiekkoa ja ajattelin, että golf voisi tu-
kea lätkäharrastustani. Aloin käydä Lotan 
(Sandberg-Nyman) vetämissa kesäharkoissa ja 
siitä se lähti. Toistaiseksi golf on minulle kuiten-
kin kakkoslaji jääkiekon jälkeen.”

Myös Anna-Kristiina on ollut liikunnallinen 
ihminen koko ikänsä. Hänen ”ykköslajinsa” on 
ollut – ehkä hieman yllättäen – painonnosto, 
mutta nyt näyttää siltä, että se jää lopullisesti 
taka-alalle.

”Golfista tulee minulle varmasti pitkä ikäinen 
kumppani. Olen todella iloinen, että löysin 
tällaisen harrastuksen”, hän sanoo.

TAVOITTEITA PITÄÄ OLLA
Sekä Anna-Kristiina että Nelli vaikuttavat 
päättäväisiltä ihmisiltä, joilla on tavoitteita. 
Sellaisia he varmasti ovatkin.

”Eka kausi sujui hyvin, sillä olin asettanut 
tavoitteeksi, että lasken tasoitustani 50 
prosentilla. Nyt kauden päättyessä tasoitukseni 
on noin 26 eli tavoitteeni toteutui varsin hyvin”, 
Anna-Kristiina sanoo tyytyväisenä.

Huima pudotus kertoo myös siitä, että Anna-
Kristiina on viihtynyt kentällä – hän laskee, että 
pelikierroksia on kertynyt kauden aikana noin 
80.

Nellillä tahti on ollut tietoisesti huo mattavasti 
rauhallisempi. Pyhiksen ja Kalk kiksen hän on 

Kuva Anna-Kristiina 
(vas) ja Nelli ovat 
innokkaita uusia 
golfareita.

TEKSTI JA KUVAT: URPO UOTILA
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kiertänyt yhteensä kymmenkunta kertaa, 
ja tasoitus on noin 35.

”Golf on minulle kakkoslaji, mutta se 
on erinomaista kesäharjoittelua jää-
kiekkoa ajatellen. Talvella tuskin käyn 
golftreeneissä, sillä lätkäharjoituksia ja 
pelejä on 5–6 kertaa viikossa.”

Jääkiekkoa Nelli pelaa Harjun Kiekon 
D1-poikajoukkueessa sekä D1-tytöissä. 

Pelipaikka? 
”Oikea pakki”.

Eikö näin runsas treenimäärä haittaa jo 
koulunkäyntiä?

”Ei suinkaan, pärjään koulussa oikein 
hyvin,” Harjun yläkoulua käyvä Nelli vastaa 
epäröimättä.

RENTO MEININKI
St.Laurence Golf saa Nelliltä ja Anna-
Kristiinalta vuolaat kehut.

”Golf on avannut kokonaan uuden 
maailman. Suuri yllätys oli, kuinka 
paljon pelikavereilta saa kehuja ja hyvää 
palautetta, lisäksi on löytynyt runsaasti 
uusia kavereita. Täytyy sanoa, että täällä 
on perin rento meininki”, Anna-Kristiina 
vakuuttaa.

Nelli on samaa mieltä:
”Kerran olin kaverini kanssa pelaamassa 

Kalkkiksen kahden tuikituntemattoman 
aikuisen miehen kanssa. Oli tosi kiva pe-
la ta, kun he tsemppasivat meitä jun-
nuja. Opetus- ja harjoitteluolot ovat 
myös erinomaiset, ja on mahtavaa, kun 
myös Elvi (Hauta-aho) tulee aina silloin 
tällöin moikkaamaan meitä treeneissä. 
Mielestäni seurassa tehdään hyvää 
junnutyötä.” 

Entäpä kentät, miltä ne tuntuvat?
Anna-Kristiina: ”Pyhis on mielestäni 

vaikeampi, Kalkkisella on enemmän tilaa.”
Nelli: ”Minusta taas Kalkkis on vai-

keam pi, varsinkin seiskaväylä on lähes 
mahdoton.”

Selvää on, että St. Laurencen Par3 saa 
molemmilta hyvät pisteet. Se kun on 
erittäin oivallinen kenttä pelitaitojen 
hiomisessa.

OMA PELI?
”Avaukset sujuvat suhteellisen hyvin, 
mutta väylälyönneisssä on paljon 

petrattavaa. Kenties kaikkein vaikeinta on 
kuitenkin hermojen hallinta”, Nelli aprikoi.

Myös Anna-Kristiina sanoo, että häneltä 
avaukset sujuvat aika hyvin.

”Kun avauslyönti onnistuu, siitä tulee 
heti hyvä fiilis. Myös lähipelissä olen 
mielestäni kehittynyt tosi paljon, mutta 
rautamailat ovat edelleen akilleen 
kantapää.”

Molemmat ovat vankkumattomasti sitä 

Kuva Anna-Kristiina 
Lagerstedt (vas) ja Nelli 
Laitinen ovat molemmat 
liikunnallisia ihmisiä, joi-
hin golf kolahti kerralla.

mieltä, että golfin aloittaminen oli oikea 
päätös.

”Golf on tosi monipuolinen liikuntalaji; 
saat olla tuntikausia ulkona hienoissa 
maisemissa ja hyvässä seurassa.”

Joku on sanonut, että kun edes vähän 
pääsee golfiin sisään, niin siitä se lähtee 
ja sille tielle jää.

Sekä Anna-Kristiina että Nelli vakuut-
tavat, että juuri näin se on. 
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T uskin Ulla ja Raimo Selenius 
vielä vuosi sitten aavistivat, 
että nyt heidän autonsa 
takakontissa on kaksi golfbägiä 
mailoineen, Ullalla vähän 

vähemmän, mutta Raimolla jo täysi setti.
Näin kuitenkin on ja aina kun on 

sopivasti aikaa, Seleniukset kurvaavat 
St. Laurencen rangelle tai parkolmoselle 
harjoittelemaan golfin perusasioita.

Treenejä lastenlasten kanssa

Sammatin liikunnallinen 
pariskunta hurahti golfiin

Ulla Selenius tunnustaa, että aloite 
pariskunnan aivan uudesta harrastuksesta 
taisi olla hänen. 

”Raimo (63) on jo eläkeiässä, vaikka töi-
tä edelleen tekeekin. Minä täytän ensi 
vuonna 60 vuotta ja lähestyn myös elä-
keikää hyvää vauhtia. Mietin, mikä voisi 
olla meidän yhteinen eläkejuttu, sillä tä-
hän mennessä meillä on ollut aika vähän 
yhteisiä harrastuksia.”

Sitten asiat loksahtivat kohdalleen kuin 
itsestään.

”Opin työni kautta tuntemaan 
Maili Soukan. Hän otti silloin tällöin 
puheeksi golfharrastuksen, koska tiesi, 
että olemme molemmat liikunnallisia 
ihmisiä. Aina sopivassa tilanteessa hän 
on muistuttanut, kuinka mukavaa golf on.”

ENNAKKOLUULOT KARISIVAT
Siitä se lähti. Seleniukset ilmoittautuivat 
Mailin innoittamana St.Laurencen 55+ 
seniorigolf -tapahtumaan kesäkuun 
alussa, alkoivat harjoitella ja suorittivat 

TEKSTI JA KUVAT: URPO UOTILA
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green cardin heinäkuussa. 
Päätöstään he eivät kadu hetkeäkään. 
”Kieltämättä minulla oli aikamoiset 

ennakkoluulot golfia kohtaan, mutta ne 
ovat osoittautuneet todella vääriksi. Jo 
esimerkiksi seniorigolf -tapahtumassa 
oli erittäin rento ja välitön ilmapiiri, mikä 
hälvensi ennakkoluuloja. Meidät otettiin 
todella hyvin vastaan”, Ulla Selenius 
muistelee.

Raimo vahvistaa asian. ”Myös green 
card -kurssi oli oikein onnistunut, sillä 
Henkka on erittäin hyvä opettaja.”

Ullalla ja Raimolla ei ole mitään suuria 
kuvitelmia, millaisia seniorigolfaajia heistä 
tulee. Tärkeintä on yhdessäolo ja liikunta 
ja uudet tuttavuudet.

”Olemme molemmat olleet aina 
innokkaita kuntoilijoita, ja nyt havahduin 
siihen, miten hyvä kuntolaji golf on. 

Rauhallista pitkäkestoista liikuntaa, mikä-
pä on sen parempaa tällaiselle vart tu-
neemmalle ihmiselle. Ja kyllä paikat ovat 
kieltämättä vähän kipeänä golfkierroksen 
jälkeen”, Ulla myöntää.

”Myös kalorit tippuvat ja golfin mo-
ni puoliset liikeradat vahvistavat keski-
vartalon lihaksia.”

GOLF EI KATSO IKÄRAJAA
Seleniukset ovat vakaasti sitä mieltä, että 
koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa 
golfia. ”Jos vähänkin tuntee kiinnostusta, 
niin ilman muuta kannattaa aloittaa siitä 
riippumatta, minkä ikäinen on. Golf se ei 
katso ikärajaa.”

Seleniuksen pariskunnan ajatuksissa 
on vinha perä, sillä St.Laurencen viime 
kesän seniorigolf -tapahtumat saivat 
liikkeelle kymmeniä uusia seniori-ikäisiä 
golfharrastajia.

Seleniukset ovat vielä golftaipaleen 
alkumetreillä, minkä vuoksi golftaitojen 
kehittäminen kiinnostaa molempia. 
Raimo ainakin on miettinyt, itse asiassa 
lähes jo päättänyt, että aikoo harjoitella 

myös talvella talviharjoitteluhallissa. 
”Siellä on aika mukavia kurssi vaih-

toehtoja, joihin voi tarttua”, hän tuumaa.
Kuluneena kesänä Seleniuksen per-

heen golfkierrokset ovat sattuneesta syys-
tä jääneet aika vähiin.

”Hankimme kesämökin Hormajärven 
rannalta, ja sen remontoimisessa kului 
lähes koko loppukesä. Mutta ensi vuonna 
sitten uudelleen,” Ulla vakuuttaa.

Näin varmasti tapahtuu, sillä Seleniukset 
ovat lähestulkoon hurahtaneet golfiin. 
Siitä hauskana esimerkkinä on se , että 
kotipihassa Sammatissa golfia treenataan 
jo lastenlasten kanssa. 

”Ostettiin pari mailaa lapsille, jotta 
meidän yhteiset treenit sujuisivat parem-
min”, Raimo myhäilee.

Mökkikiireistä huolimatta parkol mo-
selle Seleniukset ovat kuitenkin ehti neet 
kohtuullisen usein – parisen kymmentä 
kertaa. Kalkki -Petteri on kier retty pariin 
kertaan, Raimo viimeksi parin tuttavansa 
kanssa.

”Sillä reissulla händäri putosi 51:een”, 
hän sanoo hymyssäsuin. 

Kuva Golf on Raimo ja Ulla 
Seleniuksen uusi yhteinen juttu, jota 
he aikovat harrastaa aktiivisesti myös 
eläkepäivinä.
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Kalkki-Petterin kunnostustyöt tänä vuonna

K esällä 2014 aloitimme Kalkki- 
Petterin kunnostustyöt kaste-
lujärjestelmän ja viheriön 15 
uusimisella. Kunnostustöitä 
on jatkettu kauden 2015 

aikana ja toivottavasti projektit saavat 
jatkoa seuraavallakin kaudella.

Kunnostustyöt perustuvat Mika 
Lindroosin 2012 tekemään Master 
Planiin. Kokonaissuunnitelmasta on 
poimittu ns. akuutit kunnostuskohteet 
ja ne ovat olleet työsuunnittelun poh-
jana. Lisäksi iso merkitys on ollut niin 
sanotun massatasapainon saamisella. 
Turhaa maansiirtoa on vältetty ja kaik-
ki mahdollinen maa-aines on hyö-
dyn netty eri kohteissa. Kentälle ei ole 
tarvinnut ajaa yhtään täytemaata. Lo-
pul liset työsuunnitelmat on tehty oma-
na työnä, mutta asiantuntijoiden apuun 
on turvauduttu, kun on haluttu var-
mistaa oman suunnittelun sopivuus ko-
ko naisuuteen. Kunnostustöiden pai no-
piste oli lyöntipaikoissa ja niiden kas te-
lussa sekä bunkkereissa.

Kentän remontteja varten hankittiin 
oma tela-alustainen kaivuri. Koneen 
kuljettajaksi on kouluttautunut ”Jussi” 
Juha Harinen, ja vanha sanonta ’työ 
tekijäänsä opettaa’ pitää kyllä paikkansa. 
Ahkeran harjoittelun tuloksena koneen 
ohjainten logiikka on painunut miehen 
”selkäytimeen”, ja nyt voimme kauden 
lopulla ylpeänä todeta, että meillä 
ammattitaitoinen kaivurimies talossa. 

LYÖNTIPAIKAT
Kalkki-Petterin 8. väylän lyöntipaikka-alue 
tehtiin uusiksi pohjia myöden keltaisen ja 
punaisen teen osalta. Valkoisella teellä 
uusittiin vain kastelu. Pohjarakenteisiin 
käytettiin vanhaa bunkkerihiekkaa re-
mon toitavista bunkkereista, mutta sala-
oja kerros sekä kasvualusta ovat uutta 
ma te riaalia. Keltainen tee sai lisää pinta-
alaa ja punainen sijoitettiin niin, että se 
on kohdistettu suoraan greenille päin. 

TEKSTI JA KUVAT: IRMELI VILENIUS

Kenttämestari

Kuva 8. tee pelikunnossa.

Kuva 8. tee kastelujärjestelmän kaivuuta.
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Uuden pelaajapolun sekä kuivatuksen 
ansiosta pääsee lyöntipaikoille nykyään 
kuivin jaloin sateisinakin aikoina.

Väylän 5 valkoinen ja punainen tee teh-
tiin myös pohjia myöden uusiksi samal-
la tavalla kuin 8:lla. Molemmat lyöntipai-
kat saivat reilusti lisää pinta-alaa. Ensi kau-
della poistetaan vanha sininen lyöntipaik-
ka, ja uusi lyöntipaikka pelataan siten, et-
tä sininen on sen takaosassa ja punainen 
edessä.

Lyöntipaikkarakenteiden pohjahiekka 
otettiin 4. ja 5. väylien välissä olevasta huo-
nokuntoisesta bunkkerista, ja tämä bunk-
keri poistettiin täyttämällä se ylijäämä-
mailla.

Väylällä 14 tehtiin kaikki lyöntipaikat uu-
siksi. Valkoinen tee ja keltainen (+sininen) 
yhdistettiin yhdeksi isoksi teealueeksi, siten 
että valkoisen korkoa laskettiin ja keltaista 
nostettiin noin 30 senttiä. Ympäriltä pois-
tettiin muutamia isoja puita. Puiden pois-

to oli nurmen hyvinvoinnin kannalta vält-
tämätöntä, mutta samalla se mahdollisti 
myös teealueen laajentamisen. Nyt loppu-
tulos näyttää erittäin hyvältä, lyöntipinta-
alaakin on yhteensä yli 300m2.

Myös punainen tee perustettiin uudes-
taan, ja samalla siihenkin saatiin monta 
neliötä lisää lyöntipinta-alaa. Punaisen 
teen viimeistely eli siirtonurmen asennus 
jää ensi keväälle, sillä ei haluttu ottaa riskiä 
myöhään asennetun nurmen talvehtimi-
sen suhteen. Kun nurmi saadaan keväällä 
paikoilleen, juurtuminen kestää n. 3–4 viik-
koa, ja teepaikka saadaan taas käyttöön.  
Lyöntipaikoille on saatu nurmea omalta 
siirtonurmiviljelykseltä. Olemme kasvat-
taneet erityisesti lyöntipaikoille sopivaa 
siemenseosta. Omaa nurmea riittää vielä 
14 punaisen teen viimeistelyyn, joten vii-
meistelytyöhön päästään nopeasti maan 
sulamisen jälkeen keväällä.

Kahdelle teealueelle uusittiin vain kas-

telu (6,17), sillä toistaiseksi näiden lyönti-
pinta-ala on riittävää ja nurmi hyvälaatui-
nen. Kastelulaitteet on nyt sijoitettu lyön-
tialueen reunaan, ja niiden ns. heittosek-
toria voidaan säätää. Myös putkiston ko-
ko on entistä suurempaa. Näin saamme 
enemmän vettä lyhyemmässä ajassa ja ta-
saisemmin joka paikkaan. Kaikille remon-
toiduille lyöntipaikoille on uusittu kastelu 
samalla tavalla. 

BUNKKERIT
Samaan aikaan 8. lyöntipaikkojen kanssa 
työstettiin greenin 5 bunkkereita. Gree-
nin oikean puolista yläbunkkeria pie-
nennettiin täyttömailla, reunat nurme-
tettiin uudestaan ja hiekka vaihdettiin.  
Greenin oikean etubunkkerin ongelmana 
oli reunojen pettäminen ja hiekan pysy-
minen jyrkässä rinteessä. Katsoimme, et-
tä ongelmat saadaan parhaiten korjat-
tua, kun nurmiluiska tuodaan alemmas ja 

Kuva  13. greenibunkkeri.
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hiekalle tehdään tasaisempi pohja. Samal-
la myös bunkkerin kokoa pienennettiin. 
Bunkkeri on nyt helpompi hoitaa, mutta 
edelleen haasteellinen pelata.

Väylälle 15 suunniteltiin jo edellisen 
syk syn viheriöremontin yhteydessä uusi 
väyläbunkkeri. Märkyyden vuoksi sen 
te keminen siirtyi tälle kesälle. Uuden 
bunk kerin tarkoitus on ohjata pelilinjaa 
enemmän vasemmalle, ei erityisesti 
vaikeuttamaan peliä. Bunkkeri antaa myös 
mukavasti uutta ilmettä väylälle. 

Muita uusia bunkkereita ei ole tehty, on 
vain keskitytty korjaamaan vanhoja.

Väylällä 13 korjattiin ongelmalliset 
gree nibunkkerit – jyrkät reunat olivat 
pettäneet ja painuneet epämääräisesti, 
nurmireunan hoito alkoi olla mahdotonta 
ja suorastaan vaarallista, bunkkerin pohja 
oli epätasainen ja hiekan määrä vaihteli 
0–50 senttiä. Uusitut bunkkerit ovat yhtä 
syviä kuin vanhatkin, mutta nurmiluiskan 
uusi muotoilu saa ne näyttämään 
’helpommilta’. Isomman bunkkerin ja 
greenin pinnan korkeusero on noin 
2,5 metriä, ja kun aikanaan pääsemme 
leikkaamaan nurmiluiskan apro-kor keu-
teen, niin lyönnin täytyy olla hyvä, et tei 
pallo vieri uudestaan bunkkeriin.

Syksyn viimeisenä projektina otimme 
korjaukseen 13. oikeanpuoleiset väylä-
bunkkerit. Kaksi lähinnä väylää olevaa 
bunkkeria kunnostetaan, ja kolmas 
poistetaan täyttämällä. Nämäkin bunk-
kerit ovat moniongelmaisia: reunat jyrkät 
ja repeytyneet, “juoksuhiekan“ määrä 
vaihteli 5–80 senttiä ja salaojituksen kaato 
pielessä jne.

Kunnostuksen tavoitteena on paran-
taa bunkkereiden pelattavuutta, hoidet-
tavuutta ja ulkonäköä.

MIETTEITÄ KUNNOSTUSPROJEKTISTA
Oli erittäin innostavaa, mielenkiintoista ja 
haastavaakin, kun sai vihdoin tarttua pitkään 
häirinneiden epäkohtien korjaamiseen.

Kun puretaan vanhoja rakenteita, on 
aina mielenkiintoista mitä sieltä löy-
tyy: miten toimii kuivatus, kasvukerrok-
sen määrä ja laatu, kasteluputkiston kul-

ku, pohjarakennemateriaalit jne. Vanhat 
kuvat eivät aina pidä paikkaansa ja nii-
den tarkkuus on ison mittakaavan vuok-
si suuntaa antavia. Myös vuosien aika-
na tehdyt muutostyöt on usein jääneet 
merkkaamatta kuviin. Työsuunnitelmia 
täytyy muokata sitä mukaan, kun vanho-
ja rakenteita paljastuu.  

Aikaisempina vuosina, kun on käytetty 
vieraita koneita kunnostustöissä, on kun-
nostettu vain akuutteja kohteita tai esi-

merkiksi greenejä, ja niiden tekeminen on 
keskittynyt syksyyn. 

Oma tela-alustainen kaivuri on varmasti 
yhtiölle vuosikymmenen paras sijoitus! 
Tämä olisi pitänyt tehdä jo vuosia sitten. 
Nyt olemme ihan uudella tasolla kentän 
ylläpitoon liittyvissä kunnostustöissä. Voisi 
verrata työn saantoa ja jälkeä esimerkiksi 
ruuvimeisseliin ja akkuvääntimeen!

Omalla koneella voimme tehdä työt 
joustavasti huomioiden mm. pelaaminen 

Kuva 5. punainen tee rakenteilla.

Kuva Työskentelyä 5. teellä.
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Kenttämestari

ja keliolosuhteet. Kesän vilkkaina aamuina 
remonttiryhmä tuli töihin jo viideksi. Työt 
sujuivat ripeästi, kun ei tarvinnut koko ai-
kaa varoa palloja ja samalla myös häiriö 
pelaajille oli vähäinen. 

Työmaa-alueet rajattiin ja rauhoitettiin 
nauhoin, ja tilapäiset lyöntipaikka- sekä 
greeniratkaisut pyrittiin tekemään 
mahdollisimman pelaajaystävällisesti. 
Kentän tasoituskelpoisuus säilyi koko 
ajan. Kalkki-Petterille suunnitellut kisat 
pystyttiin pitämään hyvissä olosuhteissa 
ja vain muutama kohde oli korjauksen 
alaista maata.

Remonttiryhmä aloitti toukokuun 
alussa ja työskentely jatkui marraskuun 
alkupäiville asti. Kunnostustöitä on tehnyt 
pääasiassa kaksi henkilöä, ja kaivurikuski 
Jussin parina ovat olleet Juha, Juho 
ja Anssi vuorotellen riippuen muista 
kentänhoitotöistä ja projekteista.

Kausityöntekijöitä ei palkattu yhtään 
enempää kuin aikaisempina vuosina 
kunnostustöistä huolimatta. Hyvällä työ-
suun nittelulla ja kausityöntekijöiden 
perehdyttämisellä uusiin työteh tä viin 
pystyttiin pitämään yllä perus kentän hoi-
totasoa. 

Kesän aikana remonttia käytiin teke-
mässä myös Pyhän Laurin puolella 
ja jonkin verran oli varsinaisen kun-
nostussuunnitelman ulkopuolista teke-
mistä. 

Remonttiryhmän työsaannon ”heikoin 
lenkki” on ollut maa-ainesten siirtäminen 
paikasta toiseen vaatimattomalla traktori-
peräkärry yhdistelmällä. Ja usein on 
ollut käytössä vain yksi yhdistelmä, kun 
toinen maansiirtoon sopiva traktori 
on ollut kentänhoitotöissä. Kärryssä 
kulkee kerrallaan vain pari-kolme tonnia 
tavaraa, ja esim. 5. väylän punaisen teen 
rakentamisessa siirrettiin maata yli 300 
tonnia. Eli aika monta kärryllistä maata 
siirrettiin tuolla ”kippimopolla”.

Ulkopuolista apua käytettiin vain 14. 
teeltä kaadettujen puiden pois ajoon, 
mutta esimerkiksi kastelujärjestelmään 
liittyvät työt on tehty oman henkilö-
kunnan toimesta. Kenttäväestä Anssi 
(Jouni Harinen) on erikoistunut myös 
kastelujärjestelmän tekemiseen ja korjaa-
miseen. Ja meillä kaivurimies on moni-
toimimies, joka tekee myös lapio- ja ha-
ravahommia.

Kiitos kaikille, että olette jaksaneet 
väistellä remonttiryhmää koko kauden! 
Toivottavasti olette kokeneet kunnos-
tuk sen yhtä tarpeelliseksi kuin me, ja 
huo manneet, että emme kaiva kuoppia 
vain kaivamisen ilosta! Me toivomme 
ymmärrystä ja myötä mielisyyttä ensi 
kaudenkin kunnostustöille.  

Mukavia hiihtokelejä toivottaen 
Irmeli, Mikko ja muu kenttähenkilökunta

Kuva 14. lyöntipaikan siirtonurmityöt.

Kuva 14. tee.

Kuva 14. teen pohjan kaivuu.

Kuva  Pyhän 16. bunkkerien kuivatuksen 
uusiminen



13    Tietoväylä  St. Laurence Golfin sidosryhmälehti

Snazzy Open 9.5
Miehet
Niclas Fromholz 42p.
Karo Virtanen 39p.
Markku Muhonen 38p.
NAISET
Ainokaisa Karaiste 39p.
Leena Järvinen 36p.
Maili Soukka 36p.

Novelle Open 16.5
LP HCP
Markku Heinonen 69
Pekka Onttonen 71
Pauli Aalto 72
PB HCP
Johanna Komulainen 35p.
Heljä Toivonen 28p.
Leena Järvinen 23p.

ToukoSenior Open 19.5.
M55
Kari Kontturi GT 75
Pekka Lähdesmäki 78
Seppo Lehtelä 84

M65
Pekka Leskinen 76
Marcus Björdahl 79
Rolf Björklund 80
N50
Maili Soukka 76
Anne Oikari 76
Terttu Laurila-Airola 76
Esbecon Spring Challen-
ge 23–24.5
MIEHET
Aleksi Karhunen 144
Teppo Mattila 147
Juha Suominen 147
NAISET
Nea Teivastenaho 162
Satu Eckhardt 163
Monica Korhonen 163

Honda Open 31.5
LP HCP
Mika Mörsky 68
Petteri Seppälä 70
Juha Suominen 72
PB HCP

Tulokset 2015 
Kuva StLG:n 
joukkue voitti 
kolmen seuran 
PGC-SGC-
StLG ottelun 
Pickalassa 
heinäkuun 
lopulla.

Markku Myllymäki 40p.
Hannu Virtanen 38p.
Leena Ihlberg-Helenius 36p.

Synsam Lady’s Open 7.6
LP HCP
Leena Ihlberg-Helenius 68
Merja Roine 70
Pia-Liisa Meriranta 73
PB HCP
Maili Soukka 40p.
Nina Leppäkangas 40p.
Sirpa Rauhala HGK 39p.
OnGolf Scramble 14.6
Heljä Toivonen 58
Ilkka Toivonen
Jarkko Kantoluoto GT 61
Niklas Karvonen TiGo
Hannele Forsman RuG 61
Kyösti Lampinen RuG 

Midsummer Latobar 
Open 19.6
Ari Kalenius 39p.
Timo Takala 38p.

Hannu Koivumäki 38p.
PARAS LADY 
Sirpa Ärmänen 38p.

Early Bird 23.6
Topi Laurén 73
Krister Bäckman 75
Anne Oikari 75

Gloria LadyCup with 
Daily 28.6
LP HCP
Eija Kullaa 74
Annika Ahlstedt SGC 76
Nea Teivastenaho 76
PB HCP
Kirsi Vetoniemi KGV 38p.
Eija Rintala-Murtoaro 34p.
Tuula Sutinen MGC 32p.

Jalo´s Shoot-Out 4.7
LP OSUUS
Kimmo Lindberg 72
Juho Suomalainen 73
Antti Ulvio 73

Peliareena
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Peliareena

Mikko Lindberg 228
Antti Ulvio 235
Kari Lindström 238
NAISET (2 KIERROSTA)
Virpi Haataja 172
Camilla Lindberg 173
Kati Romppainen 173
MID
Virpi Haataja 172
Kati Romppainen 173
Nea Teivastenaho 178

StLG Open 23.8
MIEHET LP HCP
Juha Tiainen 67
Juho Suomalainen 71
Andrei Klimenko 71
MIEHET LP SCRATCH
Juho Suomalainen 70
Joona Mäenpää 72
Kari Lindström 73
NAISET LP HCP
Leena Ihlberg-Helenius 67
Kati Romppainen 71
Terttu Laurila-Airola 72
NAISET LP SCRATCH
Kati Romppainen 76
Leena Ihlberg-Helenius 80
Emma Sandberg 81

StLG Juniori Lyöntipeli-
mestaruus 29–30.8

POJAT 14
Lauri Suomalainen 159
Nuutti Kanto 205
TYTÖT 14
Sanni Tolvanen 191
Elsi Tahvanainen 213
Auri Einiö 215
POJAT 18 (1 KIERROS)
Juho Suomalainen 75
Rasmus Pietilä 80
Juha Vallivaara 81

StLG Senioreiden 
Lyönti  pelimestaruus 
29–30.8
MIEHET 55
Pekka Tuomola 148
Teppo Mattila 151
Kyösti Manninen 161
MIEHET 65
Pekka Naumanen 158
Risto Rantanen 160
Antti Pesola 177
MIEHET 70
Hannu Tiira 170
Raino Levänen 180
Pekka Korri 181
MIEHET 75
Leo Dammert 169
Rolf Björklund 171
Pertti Lehto 193
NAISET 50

Jens Lindström 74
Arto Ranua 76
Joona Mäenpää 76
Pauli Aalto 78
Erkki Suomalainen 78
Joni Reitamo 79
Kimmo Backman 81
SHOOT-OUT
Joona Mäenpää
Antti Ulvio
Erkki Suomalainen
Jens Lindström
Juho Suomalainen
Kimmo Backman
Pauli Aalto
Arto Ranua
Kimmo Lindberg
Joni Reitamo

Perhepokaali 9.7
Juho Suomalainen 70
Erkki Suomalainen 
Harri Pulli 76
Heikki Pulli 
Jussi Pietilä 79
Rasmus Pietilä

Virkkala Trophy 11.7
Jani Nyman 53
Jesse Nyman
Arto Ranua
Mikko Lindberg 57

Juha Suominen
Mika Suominen
Heikki Pulli 58
Otto Tolvanen
Oskari Vehniä

Golf Balance Scramble 
Pyhä Lauri 25.7
Rasmus Pietilä 59
Henri Salonen 
Arto Ranua 62
Antti Ulvio
Peter Kaisanlahti KGV 62
Jiska Länsivuori YSG 

Golf Balance Scramble 
Kalkki-Petteri 25.7
Tuomas Lepoaho 64
Toni Räikkönen
Kimmo Aarnio PGC 64
Heidi Weselski PGC
Eija Lehto SGC 66
Seppo Lehto SGC

StLG Lyönti peli-
mestaruuskilpailut 
1–2.8
MIEHET (3 KIERROSTA)
Albert Eckhardt 210
Joona Mäenpää 224
Mika Mörsky 228
MID

Kuva StLG:n lyöntipelimestarit vasemmalta Mikko Lindberg, 
Virpi Haataja ja Albert Eckhardt.

Kuva Captains Cup 2015 fnaalissa kapteenit Pia-Liisa Meriranta ja 
Pekka Onttonen sekä voittajat Sanni Tolvanen ja Rasmus Pietilä

Jussi Pietilä
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Peliareena

Leena Ihlberg-Helenius 177
Saila Miettinen-Lähde 180
Kirsi Myllymäki-Mattila 197
NAISET 60
Terttu Laurila-Airola 177
Hannele Heino 181
Lea Eronen 182

Viikkokilpailu Finaali 
19.9
Panu Kärjes 38p.
Harri Pulli 37p.
Niclas Fromholz 34p.

Lady Viikkis Finaali 20.9
Hannele Heino 34p.
Anne Oikari 30p.
Pia-Liisa Meriranta 29p.

Sennutreffit Finaali
Matti Sorri 41p.
Hannu Uusitalo 34p.
Olli Jokinen 34p.

Naisten & Miesten 
Syyskisa 26.9
MIEHET LP HCP
Peeter Esko 63
Leif Sandberg 69
Esa Lahdenpää 71
NAISET LP HCP

Kati Romppainen 73
Terttu Laurila-Airola 76
Leena Ihlberg-Helenius 76
NAISET PB HCP
Sari Tuominen 41p.
Henna Vennonen 36p.
AInokaisa Karaiste 34p.

Kinkku Scramble  
Sappi 3.10
Otto Tolvanen 62
Sanni Tolvanen 
Heikki Pulli 63
Juha Vallivaara
Harri Pulli 63
Kimmo Tuomainen PGC
Jens Lindström 65
Teemu Norrby

Hockey Golf 10.10
Team White
Team Blue

Kinkku Scramble  
Gyproc 17.10
Pekka Lähdesmäki 61
Henri Salonen
Järvinen Leena 62
Joona Mäenpää 
Niclas Fromholz 64
Sanni Tolvanen

Kuva Golf Balance Scramblen voittajaparit Toni Räikkönen ja Tuomas Leppä-
aho sekä  Rasmus Pietilä ja Henri Salonen.

Kuva Sennujen ja junnujen lyöntipelimestarit vasemmalta 
Pekka Tuomola, Pekka Naumanen, Hannu Tiira, Leo Dammert, 
Terttu Laurila-Airola, Leena Ihlberg-Helenius, Sanni Tolvanen, 
Juho Suomalainen ja Lauri Suomalainen.

Kuva Yhteistyökumppaneiden kisan voittaja Kaj 
Tikka (oik.) ja toimitusjohtaja Mecki Kåhre.

Kuva Junnut kättelemässä mestaruuskisojen päätteeksi.

Pasi Valjakka

Erkko Einiö
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Kumppani

CA GOLF KUTSUKILPAILU on vakiin-
nuttanut paikkansa CA Software Finland 
Oy:n yritystapahtumissa. Kilpailusta on 
vuosien varrella rakentunut rento alan 
ihmis ten tapaaminen, jossa kilpaileminen 
tuo oman jännityksensä. Kauniissa ja miel-
tä lämmittävässä ympäristössä golfkentäl-
lä on mukavaa keskustella asiasta ja asian 
vierestä. 

Osana golfkisamme brändiä on alusta 
asti ollut asiakkaittemme tarpeiden huo-
mioiminen. Niinpä valtavirrasta poiketen 
järjestämme kilpailumme yhteislähtönä 
iltapäivällä tavanomaisen aamun sijaan. 
Näin asiakkaillemme jää aikaa tehdä päi-
vän työt ennen rentoutumista golfken-

CA Golf kutsukilpailu – jo 11 vuotta
tällä. Kisan jälkeen ilta jatkuu saunan, päi-
vällisen ja kilpailusta otetun kuvamate-
riaalin seurassa. Asiakkaamme ja yhteis-
työkumppanimme ovat jo niin tottuneita 
kentällä kiertävään kuvausryhmäämme, 
että poseeraukset lyöntipaikalla sujuvat 
kuin Huippumalli haussa -ohjelmassa. Ta-
pahtuman rentous ja suosio asiakkaittem-
me keskuudessa on toiminut myös sisäi-
senä mainoksena ja niinpä viime vuosi-
na kisaan on osallistunut huomattavassa 
määrin CA:n johtoa myös muista maista.

KAIKKI 100 METRIN SÄTEELLÄ
Saavuttuamme paikalle palvelupäällik-
kö Susanna Holm otti ohjat käsiinsä ja 

useiden kisojen kokemuksella organisoi il-
moittautumisen klubirakennuksen yhtey-
teen. Tästä erityiskiitos St. Laurence Gol-
fille – kaikki osa-alueet olivat keskitetysti 
samassa paikassa, joka tekee toimimises-
ta helppoa satunnaiselle kävijälle. Klubi-
rakennus, puttiviheriöt, range, lähtötiit – 
kaikki noin 100 metrin sisällä, erinomaista.

Kilpailun avaussanat CA:n puolesta 
suoritti maajohtaja Mika Gerlander ja 
kilpailuun liittyvän informaation lausui 
osallistujille St. Laurence Golfin toimitus-
johtaja Mecki Kåhre. Sen jälkeen osal-
listujat hajaantuivat ympäri Kalkki-Pette-
riä yhteislähtöön. Luultavasti osana lois-
tavia järjestelyjä uhkaava sadekin poistui 

Kuva Kisatunnelmissa vasemmalta Mika Gerlander; CA, Ville Särmälä; Knowit, 
Jarmo Hokkanen; Cisco, Sami Rantanen; Digia ja  Pekka Vihervä; CA.

Tietoväylä  St. Laurence Golfin sidosryhmälehti



17  

Kumppani

ja saimme kisata erinomaisessa säässä ko-
ko kilpailun. Kun myös kenttä oli loistavas-
sa kunnossa, niin tulostaso nousi hurjaksi. 
Voitto irtosi tänä vuonna 43 bogeypisteel-
lä. 37 tai enemmän vaadittiin TOP6:een. 

Kisan voitti Tieto Finland Oy:stä Kari 
Hautamäki, joka oli silminnähden tyy-
tyväinen kisajärjestelyihin ja kauden par-
haaseen pelikierrokseensa.

ENSI VUONNA UUDELLEEN
Erinomaisesti hoidetun kisatapahtuman 
jälkeen oli helppoa tehdä alustava varaus 
vuodelle 2016. Kaikki järjestyi toiveidemme 
mukaisesti alkaen iltapäivään sijoittuvasta 
ajankohdasta – mikä ei todellakaan ole 
itsestäänselvyys. Toivottavasti pääsemme 
nauttimaan St. Laurence Golfin hienoista 
kentistä, ammattitaitoisista järjestelyistä ja 
mukavasta ilmapiiristä myös ensi vuonna.  

Valoa talveen toivottaen
Maajohtaja Mika Gerlander ja  

Kisavastaava Timo Kaarenmaa

Kuva Sami Orakoski Erillisverkoista 
zoomailee puttilinjoja.

Kuva Kisan voiton vei Tiedon Kari 
Hautamäki.

Kuva Sami Vuorio LTC-Otsolta,  Mika Gerlander CA:lta ja Harri Pajunen Tiedosta 
kokoontuivat ryhmäkuvaan.

Kuva Kari Keskitalo Elisalta vilkuttaa 
kuvaajalle.

Tietoväylä  St. Laurence Golfin sidosryhmälehti
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Kuva-areena

Pyysimme jäseniltä kuvia kentältä ja tässä upeita otoksia. Kiitokset kuvia lähettäneille.

Kuva Ari Nielsenin avauslyönti Kalkki-Petterin 16-väylällä. Kuvan otti Petri Granat.

Ulla Merilinna ikuisti hanhet Pyhällä Laurilla apilaa syömässä.Jyrki Mäkelän kuva on aamukierrokselta elokuussa.
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Kuva-areena

Kuva Mikko Olinin kuva Kalkin 10 väylältä hetki ennen lähtöä 
aikaisin aamulla syyskuuun lopulla. Oli komea keli pelata!

Kuva Pirjo ja Juha Parkkisen lähettämissä kuvissa valo näyttelee merkittävää osaa.

Kuva  Syysvärit hehkuvat Jussi 
Virtasen ottamassa kuvassa.

Kuva Toni Lammen kuva on Pyhiksen ykköstiiltä syysaamuna.

Kuva Elokuun 30. ja takana näkyvät pilvet olivat mukana lähes koko kierroksen. Silti kentällä ei 
satanut pisaraakaan ja aurinko paistoi kuten varjoistakin huomaa kuvan otti Ilkka Toivanen.
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Kun uusi klubin henki Maili Soukka alkaa touhuta

Jälkeä syntyy ja 
kelvollista

 Maili on innokas 
golfaaja, joka vielä 
syysmyöhälläkin 
viihtyy kentällä.
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Klubin henki

TEKSTI JA KUVA: URPO UOTILA

M aili Soukan uutteruutta voi 
vain ihailla.

Olemme sopineet ju-
tun teon klo 14:ksi. Kun tu-
len klubille, hän istuu au-

lan sohvalla ja pitää palaveria senioritoi-
mikunnan puheenjohtajan Paavo Reuna-
sen kanssa. Vieressä kuuntelee Pekka Tuo-
mola, senioritoimikuntalainen hänkin, ku-
ten myös Maili.

Maili on täysissä golftamineissa, sillä 
hän on tullut kentälle jo aamukahdek-
salta, pelannut Kalkki-Petterin, tavannut 
tuttuja ja hoidellut asioita netissä ja pu-
helimitse.

Tulee tunne, että hän touhuaa paljon ja 
totta se onkin.

 Ainoa ero niin sanottuun “yleiseen tou-
huiluun” on siinä, että kun Maili touhuaa, 
niin jälkeä myös syntyy ja kaiken lisäksi 
vielä varsin kelvollista.

St. Laurence Golfin yhteisössä Maili on 
aktiivinen senioritoimikuntalainen. Hän 
oli keskeisesti mukana järjestämässä al-
kukesän seniorigolf-tapahtumia, hän on 
organisoinut myyntiin St. Laurencen lo-
golla varustettuja pipoja, pyyhkeitä, pi-
keepaitoja ja tehnyt paljon muuta – ties 
vaikka mitä.

EM-KISAT ISO JUTTU
Edessä on vielä kuitenkin se suurin juttu. 
St.Laurence Golf järjestää kesällä 2017 tyt-
töjen golfin EM-joukkuekisat ja Maili on 
organisoimassa tapahtumaa eli kuten hän 
sanoo, “täysillä mukana”.

“Lohjalle saapuu pitkälti toistasataa pe-
laajaa eri puolilta Eurooppaa. Kisat kestä-
vät viikon, joten järjestelyissä riittää puu-
haa - pelkästään jo majoituksissa. Olem-
mekin jo käyneet alustavia neuvottelu-
ja Siuntion kylpylän kanssa, että pääosa 

tänne saapuvista pelaajista voisi majoit-
tautua siellä.”

Vaikka EM-kisojen järjestelyissä on tie-
dossa vielä monta mutkaa, Maili on va-
kuuttunut, että kisat tulevat onnistumaan 
erinomaisesti. 

“Meillä on perinteisesti ollut hyvä, osaa-
va joukko vapaaehtoisia mukana järjeste-
lyissä. Jos jo nyt tunnet pienoista kutinaa, 
että haluaisit olla järjestelyissä mukana, 
ota yhteyttä minuun, niin katsotaan tilan-
netta, mihin hommiin olisi mahdollisesti 
tarvetta saada apua jo nyt.”

“Päävastuun kisoista kantaa tietysti 
Suomen Golfliitto, mutta myöntäessään 
kisat Lohjalle se on tiennyt, että täällä kisa-
järjestelyt sujuvat hyvin”, Maili sanoo.

SKARPPINA PITÄÄ OLLA
Siviilielämässä Maili Soukka on yrittäjä, ak-
tiivinen yhdistysihminen ja tapahtuma-
koordinaattori. 

Näistä kaikista on suuri hyöty myös gol-
fissa. Maili aloitti golfin vuonna 2003 ja 

St.Laurencen golfosakkeen hän osti vuon-
na 2006. 

Aluksi vuotuiset pelimäärät vaihtelivat 
runsaasti, mutta 2–3 vuotta sitten golf ot-
ti harrastuksena niskalenkin.

“Tänä vuonna kierroksia on takana vä-
hintään 150 ja lisää tulee, sillä aion pela-
ta niin kauan kuin kentät ovat auki. Tam-
mikuussa lähden reissulle lämpimään ja 
golfbägi on tietysti mukana.”

Siviilityönsä antamalla kokemuksella 
Maililla on näkemys St. Laurence Golfin 
tilasta. Seura voi hänen mukaansa pää-
osin hyvin, mutta petrattavaa toki on.

“Erityisesti minua harmittaa, että klu-
bitoiminta on niin vähäistä. Esimerkiksi 
klubi toimikuntaa meillä ei ole ollut muu-
tamaan vuoteen, minkä vuoksi erilaiset 
yhteiset jäsentapahtumat, kuten vaikka-
pa kauden päättäjäiset, ovat hiipuneet 
olemattomiin.”

“Seurallamme ja koko golfyhteisölläm-
me on toki syystä hyvä maine, mutta täy-
tyy muistaa, että se ei pysy sellaisena, el-

Kuva Tarmokkaalla Maililla on monta rautaa tulessa, niin golfyhteisössä kuin siviili-
elämässäkin. Kuvassa tuore klubin henki Teemu Selänteen kanssa.
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Klubin henki

“Ja vaikka minä olin eräänlainen primus 
motor, niin tapahtumien onnistumisesta 
kuuluu todella suuri kiitos koko järjestäjä-
joukolle. Kaikki kantoivat vastuunsa ja ta-
pahtumaa oli kiva tehdä.”

Yhtä asiaa Maili Soukka kuitenkin muis-
taa korostaa. 

“Niin hyvin kuin seniori-illat onnistui-
vatkin, meidän pitäisi jaksaa jatkaa samal-
la tavalla myös vastaisuudessa. Ettei käy 
niin, että senioritapahtumat jäävät kerta-
luonteisiksi ja sitten unohdamme heidät. 
Sama koskee tietysti muitakin, esimerkik-
si juniori-ikäisiä golfarinalkuja seuramme 
tarvitsee lisää.”

INNOKAS LUKUTOUKKA
Maili Soukka on vast´ikään täyttänyt 58 
vuotta. Hän on syntynyt Kajaanin lähel-
lä Otanmäessä, mutta muutti Lohjalle jo 
muutaman vuoden ikäisenä. “Isä tuli Virk-
kalan Kalkkitehtaalle töihin ja toi muka-
naan koko perheen.”

Maili asuu Lohjalla Perttilässä, mikä tar-

koit taa sitä, että hän on Perttilä-seuran 
kanta via voimia. Kun omat lapset olivat 
ala kouluiässä, Maili kuului Perttilän koulun 
vanhempainyhdistykseen. Aikuiset lapset 
porukoineen ovat edelleen lähellä sydäntä.

Lohjalaiseen kunnallispolitiikkaankin 
hän on päässyt tutustumaan.

“Olin Lohcasen eli Lohjan keskustan ke-
hittämisyhdistyksen toiminnanjohtaja ja 
sain seurata vierestä, millaista lohjalainen 
kunnallispolitiikka on Lohcasen näkövink-
kelistä. Kovin korkeaa arvosanaa en voi 
hyvällä tahdollakaan antaa.”

Kun Maili ei ole töissä taikka golfaamas-
sa, hän on kotona, sillä hän sanoo viihty-
vänsä kotioloissa.

“Tykkään polttaa takkaa ja luen paljon, 
hömpästä elämänkertoihin ja dekkareihin, 
mutta myös ammattikirjallisuutta. OIen 
kouluttautunut yritysvalmentajaksi ja 
jotta tietoni pysyvät ajan tasalla luen 
paljon siihen liittyvää kirjallisuutta.”

Maili valittiin tämän vuoden klubin 
hengeksi seuran syyskokouksessa .

TÄNÄ VUONNA PELATTIIN ensimmäisen ker-
ran virallisesti seuran mestaruudesta reikäpelis-
sä sarjassa 70 v. Kilpailuun oli ilmoittautunut yh-
teensä peräti 19 osanottajaa, mikä on oiva osoi-
tus seuran iäkkäimpien senioreiden aktiivisuu-
desta. Itse ottelut pelattiin rauhalliseen tahtiin 
kesän aikana. Ottelut olivat tiukkoja, eräissä men-
tiin jopa jatkoreijille. 

Loppukilpailuun selviytyivät Rofa ja Pietari, 
ja niinhän siinä kävi, että Pietari kuittasi 
Pyhiksen viimeisen väylän paarilla, huolimatta 
avauksensa veteen lyönnistä, voiton lyönnillä 
Rofasta ja näin Pietari pokkasi ensimmäisen 70 
v mestaruusmitalin ja vuodeksi haltuunsa Leon 
lahjoittaman arvokkaan kiertopalkinnon. 

70 v reikäpeli- 
mestaruus 2015

Kuva Leo Dammert luovuttaa kiertopalkinnon Pietari Klimenkolle.

lemme itse ole valppaana. Tässä ympäril-
lä on runsaasti golfseuroja ja kenttiä, jotka 
tekevät parhaansa saadakseen uusia jä-
seniä riveihinsä ja palvellakseen asiakkai-
taan eli pelaajiaan mahdollisimman hy-
vin. Meidän täytyy olla skarppina, jotta py-
symme pinnalla”, Maili kiteyttää.

Valppaana St.Laurence Golf Mailin mu-
kaan oli, kun seuran senioritoimikunta al-
koi viime helmikuussa suunnitella paikal-
lisia Golf 55+ -seniorigolftapahtumia.

Tapahtumat onnistuivat hienosti, ja 
tutustumisilloissa oli paikalla yli puolen-
sataa seniori-ikäistä untuvikkogolfaajaa. 
Opastetun parkolmosen kävi kiertämäs-
sä lähes saman verran senioreita ja green 
cardin suoritti toistakymmentä seniori-
ikäistä.

“Tapahtumamme saivat runsaasti jul-
kisuutta niin paikallisissa lehdissä kuin 
valtakunnallisissa golfviestimissä. Yksi ta-
voitteemme oli tuoda golfia ja golfyhtei-
söämme lohjalaisille tutummaksi ja siinä 
mielestäni onnistuimme.”
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J älleen yksi vauhdikas kausi takana 
kaikkine kisoineen ja monine pe-
likierroksineen eli säpinää on riit-
tänyt syksyn myöhäisiin peleihin 
asti. Tätä kirjoittaessa on melkein 

marraskuun puoliväli ja edelleen pelikier-
roksia pelataan.

ISO KIITOS
kuuluu vapaaehtoisille, jotka toimivat jäl-
leen kerran monissa tehtävissä, sekä mo-
net useammassakin tehtävässä kauden ai-
kana. Kilpailuissa, toimikunnissa, junnujen 
kanssa, sennujen kanssa, sekä erilaisissa 
tapahtumissa. Teidän avullanne saimme 
jälleen kerran onnistuneen kauden kaik-
kine kiitoksineen.

Oli myös todella kiva huomata, että mo-
net junnutkin osallistuivat kisojen va paa-
ehtoistehtäviin tänä vuonna. Meillä on to-
della mukavaa junnu porukkaa ja täällä, jos 
missä voi hankkia pientä työ kokemusta 
vapaaehtoistyön kautta. Hienoa!

Caddiemasteritkin saavat kauniin kii-
toksen onnistuneesta ja erittäin ahke-
rasta työrupeamasta. Saivathan he myös 
suoraa kiitosta tiskin takaa: Asiakkaiden 
tuomina suklaata, pullakransseja, skump-
paa jne.

TALVIHALLI
on taas käytössänne ja kortteja voi ladata 
toimistossa. Laskut lähtevät tammikuussa. 
Hyödyntäkää ihmeessä edullisen hintais-
ta treenipaikkaa niin swingi on valmiiksi 
kunnossa ensi keväänä. Kortit kannattaa 
käydä lataamassa toimistolla mahdollisim-
man pian ennen lomia. Talvihallin ovi toi-
mii ainoastaan ladatulla kortilla.

Talvihalli näkyy samalla tavalla ajanva-
rauksessa, kuin pelikentät ja sieltä näkee, 
koska halli on varattuna esim. junnu tree-
neille. Päivitämme tietoja sitä mukaa, kun 
treenit varmistuvat.

Pelitoimisto

Taas on aika kiittää ja kumartaa

Bägikaapit näin ollen toimivat talven yli 
klubikorteilla.

NEXGOLF
tietoihisi on hyvä päivittää ajan tasalla ole-
vat osoitteet ja sähköposti, jotta postit löy-
tävät perille. Nyt meille palautuu osa pos-
teista takaisin.

HYVÄÄ
talvea kaikille ja toivotaan, että lunta riittää 
hiihtäjille ja osahan muuttolintuna lähtee-
kin aurinkoisemmille viheriöille. Toimiston 
karhut jäävät hetkesi talviunille ja heräävät 
taas kevääseen pirteänä odottelemaan in-
nokkaita golffareita.

Pirtsakkaa talvea kaikille ja keväällä vii-
meistään nähdään. 

TALVIPÄIVYSTYS JA TOIMISTON LOMA
Toimisto lomailee kokonaan 14.12.2015–
17.1.2016 (tänä aikana voit tarvittaessa 
laittaa sähköpostin Teemulle, jos tarvit-
set hallikortin teemu.tolppala@stlg.fi )

Päivystys tammikuusta alkaen toimis-
tolla 18.1 alkaen (arkisin).

Tarkempia toimiston päivystys ja pai-
kallaoloaikoja ilmoittelemme kotisivuil-
lamme talven aikana. 

Mukavaa talven aikaa  
toivottaa Susu, Teemu ja Mecki

Kuva Susanna "Susu" Holm Gloria Lady Cupin osakilpailun palkintopöydän ääressä.
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A loitimme kauden huhtikuussa 
klubi-illalla, johon saimme 
mukaan yli 60 senioria. Alussa 
kahviteltiin ja tutustuttiin ala-
kerran tuote-esittelyihin sekä 

tehtiin ostoksia. Ja tietty vaihdettiin kuulu-
miset talven jäljiltä! Yläkerrassa sitten 
kerrottiin tulevan kauden toiminnasta 
ja esiteltiin senioritoimikuntalaiset. Ilta 

Sennuilla aktiivinen ja  
tapahtumarikas kausi
Kyllä meidän kelpaa, me seniorit kuten kaikki muutkin olemme saaneet pelata 
päättyneellä kaudella erilaisia kisoja, osallistua seuraotteluihin tai muuten vaan 
nauttia pelaamisesta loistavassa kunnossa olevilla kentillä ja niiden ympäristössä. 
Peliseuraa on löytynyt aina samoin kuin vapaita lähtöaikoja pelikierroksille. 

päättyi arpajaisiin sekä jokainen sai vielä 
kotiinviemisiksi Teho-Sportin tuotteita. 

Treffimaanantait olivat suosittuja ja 
Kristina Veijalainen ohjasi treffiläisiä jo 
rutiinilla. Tänä vuonna sennujen treffeille 
osallistui 48 henkeä, keskimäärin 26 hen-
keä per kierros. Finaaliin kutsutiin 28 ah-
kerinta eli 4-7 kertaa osallistuneet. Sen-
nut olivat tositoimin pelaamassa aina tref-
fimaanantaisin satoi tai paistoi. Välillä pe-

lattiin pelkkää PB-kisaa ja välillä PB-kisaa 
höystettynä vaikkapa puttikisalla.  

Seuraotteluissa StLG:n senioreiden 
me nestys oli vaihtelevaa, mutta pääasia 
olikin reilu meininki ja kisahenki. Haluk-
kai ta lähtijöitä seuraotteluihin oli aina 
mukavasti, joten kunkin otte lun kap tee-
nin oli helppoa koota edustus kelpoinen 
joukkue kasaan. 

Klubimatka tehtiin tänä kesänä Messilä 

TEKSTI JA KUVAT: MAILI SOUKKA

Sennut

Kuva  Sennutreffien  
finaalin osanottajat  
yhteiskuvassa.



Kuva Early Bird kisaajia vas. Ritva Kylänpää, Marita Tuominen ja Ritva Kinnunen
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Golfiin. Heinäkuisen matkan emäntinä toi-
mivat Anne Oikari ja Kristina Veijalainen. 
Sää suosi retkeilijöitä, sillä ensim mäiset 
sadepisarat ropsahtelivat maahan kun 
bägejä pakattiin bussiin paluumatkaa 
varten.

UAS:n reikäpelimestaruus saatiin 
Lohjalle! Lyhenne UAS tulee sanoista: Uu-
den maan Alueen Seniorit. Joukkueessa 
kesän aikana pelasivat Kyllikki Puuppo, 
Kirsi Myllymäki-Mattila, Kristiina 
Ulvio-Peltonen, Kari Nyman, Pekka 
Tuo mola, Aarre Mäenpää ja Teppo 
Mat tila. Kapteenina toimi Paavo 
Reunanen. Joukkueelta hieno suoritus 
ja kisa ratkesi 16. syyskuuta Sea Golf Rön-
näsia vastaan selvällä piste-erolla.

StLG isännöi syyskuun alussa senio-
reiden seurajoukkueiden SM-kisoja. Loh-
jalta oli joukkue mukana ja siinä pelasi-
vat: Kari Nyman, Pekka Tuomola ja Pekka 
Naumanen sekä Teppo Mattila. Toisena 
kisapäivänä oma joukkueemme teki hui-
man nousun sijalta 15 sijalle neljä. Kaikki-
aan kisa on jännittävä ja erot joukkueiden 
välillä pienet – vain lyön nin eroilla ratkais-
tiin mestaruus. Kaksi päiväinen kisa pelat-
tiin Pyhällä Laurilla loistavassa aurinkoi-
sessa säässä ja noin 20 asteen lämmössä.

Toukokuussa pelattiin ToukoSenior 
Open ja syyskuussa oli tarkoitus pelata 
SyysSenior Open. Tämä jälkimmäinen ki-
sa jouduttiin valitettavasti peruuttamaan 
vähäisen osanottajamäärän vuoksi.

Toisen kerran järjestetty Early Bird-kisa 
pelattiin juhannuksen jälkeisenä tiistai-
aamuna anivarhan, startti oli aamulla 
klo 4. Mukana oli 24 aikaista ja virkkua 
pelaajaa. 

Senioreiden reikäpelimestaruudet rat-
kottiin jälleen naisten ja miesten sarjoissa 
sekä miehissä 70 v. Miesten mestaruuden 
voitti Pekka Tuomola ja Pekka Naumanen 
oli toinen, naisten sarjassa voiton 
vei Kristiina Ulvio-Peltonen. Toiseksi 
sijoittunut Kristina Veijalainen antoi kyllä 

Kuva Naiset 
seuraottelussa.

Sennut

Kuva Seurajoukkueiden SM-kisojen tuloksia odotetaan jännityksellä.

Tietoväylä  St. Laurence Golfin sidosryhmälehti
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Sennut

tiukan vastuksen. M70 reikäpelimestaruus 
meni Pietari Klimenkolle, toiseksi 
itsensä golfasi Rolf Björklund. Kannattaa 
huomioida, että M70-sarjassa oli peräti 
29 kilpailijaa, kun miesten sarjassa oli 23 
kilpailijaa ja naisten kisa saatiin nippa 
nappa kasaan, kilpailijoita siinä oli vain 12. 
Joten ensi vuonna kaikki seniori-ikäiset 
naiset (siis 50 v täyttäneet tai ao vuonna 
täyttävät) rohkeasti mukaan – reikäpeli 
on hieman erilainen, mutta kuitenkin 
hauska pelimuoto. Miesten seniori-ikä 
alkaa vastaavasti 55-vuotiaana. 

Kansallisella golfviikolla kesäkuun alus-
sa kutsuimme 55+ - ikäisiä golfista kiin-
nostuneita mukaan tutustumaan toimin-
taan. Tämä Golf 55+ projekti tehtiin hy-
vällä kokoonpanolla ja tässä vielä lämmin 
kiitos siinä mukana olleille: Paavo Reuna-
nen, Kristina Veijalainen, Anne Oikari, Pek-
ka Tuomola, Antti Töyrylä, Urpo Uoti-
la, pro Henkka Salonen, Pekka Ont-
tonen, Petri Granat ja Mecki Kåhre. 

Tutustumisiltoihin panoksensa antoivat 
myös ravintoloitsijamme Hanne le Hei-
kura ja Liikunta- ja Hyvin voin ti keskus Ap-
lico. Erikoiskiitoksen ansai tsee Sinikka 
Pohjala, joka esiintyy meidän ”golfman-
nekiinina”. Hän lähti rohkeasti projektiin 
mukaan, suoritti kesällä green cardin ja 
aikoo jatkaa golfin parissa. Hän on oikein 
hyvä osoitus siihen, että golfin voi aloittaa 
minkä ikäisenä tahansa ja jopa ilman ajo-
korttia. Näemme Sinikkaa varmasti jatkos-
sakin täällä radan tällä puolen. 

Golfiin liittyy hyvin kiinteästi harjoittelu; 
jokainen meistä tekee sitä ihan parhaaksi 
katsomallaan tavalla ja ajalla. Järjestimme 
loppukesästä kaikille avoimen Suomen 
Golfliiton lähipelitestin. Tämä testi on 
tarkoitettu ihan kaikentasoisille ja ikäi-
sille pelaajille. Siinä tehdään hyviä 
harjoit teita lähipelissä – lyhyttä ja pitkää 
puttia, chippiä, bunkkerilyöntiä jne. 
Kaikki testin lyönnit mitataan ja niistä 
kertyy pisteitä tietyn logiikan mukaisesti. 

Maksimipistemäärä on sata ja silloin saa 
Mestari-plakaatin bägiinsä. Mainittakoon, 
että promme ylsi 95 pisteeseen. Eli 
jokainen voi käydä lähipelitestissä mittaa-
massa omat taitonsa nimenomaan lähi-
pelissä, sillä onhan todettu, että ainakin 
puolet golfin tuloksesta tehdään lähi-
pelialueelle eli greenistä alle 40 metrin 
säteellä. Suosittelemme kaikkia tes-
taamaan omat taitonsa kun testi on meillä 
seuraavan kerran mahdollista tehdä.

Myös talvella on hyödyllistä pitää pe-
ruskuntoa yllä ja tietty kuntoilla tulevaa 
uutta kautta silmällä pitäen. Seniorit kävi-
vät tutustumassa Lohjalla Neidonkeitaan 
kuntosaliin ohjatusti lokakuussa. Jos kiin-
nostusta riittää ja haluat käydä kuntosalil-
la muiden sennujen mukana – tiistaisin ja 
torstaisin klo 9 kokoonnutaan epäviralli-
sesti paikalle ja kuntoillaan yhdessä, mut-
ta kuitenkin niin, että jokainen tekee har-
joitukset ihan omaan tahtiin. 

Kuva Meidän golfmannekiini Sinikka 
Pohjala.

Kuva UAS mestarit Teppo Mattila, Pekka Tuomola, Kylliki Puuppo, kapteeni Paavo 
Reunanen, Aarre  Mäenpää ja  Kari Nyman.
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S eniorien henkilökohtaiset EM-
kilpailut pelattiin 11.–13.6. Un-
ka rissa. Kari Nyman ja Teppo 
Mattila edustivat St. Lau rence 
Golfia Pannonia Golf Clubil la 

pelatussa kolmipäiväisessä kilpai lus sa.
Kilpailupaikka sijaitsi 50 kilometriä Bu-

dapestin ulkopuolella maaseudun rau-
hassa. Itse kenttä oli tyypillinen puisto-
kenttä huomattavine nousuineen ja las-
kuineen. Kenttä oli rakennettu entisen he-
vossiittolan maille, ja klubin päärakennus-
kin oli aiemmin ollut siittolatoiminnassa. 

Väylien pituudet eivät yllättäneet pe-
laajia, sen sijaan pienet ja vaikealukuiset 
greenit tuottivat monille harmaita hiuk-
sia ja lisälyöntejä. Greenien ruoho oli niin 
vahvasti kaatunut tiettyyn suuntaan, että 
pallo kulki todella nopeasti ja toisin päin 
putatessa tuntui taas kuin oltaisiin oltu 
santapaperin päällä.

UKKOSMYRSKY KESKEYTTI HARJOITUKSET
Matkaan lähdettiin jo hyvissä ajoin keski-
viikkona, Kari aamukoneella ja Teppo il-
takoneella. Karin oli tarkoitus pelata kaksi 
harjoituskierrosta ennen varsinaista kilpai-
lua, mutta keskiviikkoillan raju ukkosmyrs-
ky keskeytti pelaamisen ja vesimassat vau-
rioittivat kilpailukentän bunkkerit pelikel-
vottomiksi vielä seuraavanakin päivänä. 

Myrskyn rajuutta kuvaa se, että Tepon 
ollessa matkalla moottoritiellä kohti ma-
japaikkaa, oli matka keskeytettävä 15 mi-
nuutiksi eikä autosta päässyt ulos edes 
huoltamon sisätiloihin.

Majapaikkamme oli Etyekin kylässä 10 
kilometrinpäässä kentästä. Itselläni oli 
room for rent -tyylinen kotimajoitus ja 
muilla suomalaisilla oli vieressä vuokrattu 
talo isoine alakerran uima-altaineen. 

Majapaikkaa ylläpiti kroatialais taustai-
nen opettajapariskunta, joka kertoi, että 
oli edullisempaa jäädä itse pois töistä kuin 
palkata siivooja, koska hänelle piti maksaa 
sama palkka kolme euroa tunnissa, mikä 
myös opettajalle maksettiin. 

Torstain harjoituskierroksella saimme 
seuraksemme Singaporessa asuvan rans-
kalaisen 60-vuotiaan herrasmiehen, jonka 
kehon muodot muistuttivat lähinnä Antii-
kin Kreikan atleetteja. Pääsimme heti ais-
timaan kansainvälistä tunnelmaa, ja oma 
huomioni kiinnittyi herran sporttisuuteen. 
Hänen svinginsä oli kaunista katseltavaa, 
ja hän kepitti avauksillaan meitä muita 30 
metriä käyttämättä kertaakaan draiveria.

LOHJALAISET KARSIUTUIVAT
Itse kilpailupäivä avautui aurinkoisena, 
kuten sääennusteet olivat luvanneetkin. 
Lämpötila kohosi 32 plusasteeseen ilta-
päivisin. Ensimmäisenä päivänä loppui-
vat järjestäjien tarjoamat virvoitusjuomat 
ja jälkipään kilpailijat joutuivat tyytymään 
omiin varastoihinsa. Toisena päivä oli vä-
liaikapisteille hankittu jääastioihin lisäk-
si kylmiä pyyhkeitä, joilla voi helpottaa 
paahtavaa kuumuutta.

Kilpailumenestys jäi lohjalaisilta saavutta-
matta, kun kumpikin karsiutui kolmannelta 
päivältä, jääden sijaluvun 60 ulkopuolelle. 

Sen sijaan suomalaisnaisista Minna 
Kaarnalahti saavutti henkilökohtaisen 
EM-hopean ja sarjassa 65v palkittu Alpo 
Mäntykorpi oli kolmas. 

ULKOMAAN TREENIT VÄLTTÄMÄTTÖMIÄ
Kilpailun vanhin miesosanottaja 78- 
vuotias sveitsiläisseniori golfasi hie nos ti 
jatkoon pelaten ensimmäisenä päivänä 
tuloksen, mikä oli sama kuin hänen ikänsä. 
Miestä seuratessani saatoin vain ihailla sitä 
ketteryyttä, jolla hän nosti pallonsa kupista 
yhden jalan syväkyykyllä. Nuorempikin voi 
kokeilla, onnistuuko syväkyykky ilman 
kipuja. 

Päästäkseen edes tälle tasolle pitää 
lajiin uhrata aikaa ja rahaa. Seniorimme 
kausibudjetti on 3 000 euron tietä mil-
lä ja se sisältää kilpailemisen ja harjoit-
telemisen kotimaassa.

 Ulkomaankomennukset ovat sitten 
asia erikseen. Jokaisen henkilökohtais-
ten mieltymysten mukaan 1–6 kuukau-
den pelailu ja harjoittelu ulkomaisilla golf-
kentillä on lähes välttämätöntä, jos halu-
aa pysyä parhaiden suomalaisten senio-
rigolfareiden vauhdissa puhumattakaan 
eurooppalaisesta tasosta.

Kilpailemisen ja matkustamisen lo-
mas sa harmittaa eniten se, ettei pysty 
käyttämään kotikenttänsä loistavia harjoi-
tus olosuhteita hyväkseen. Ne kestä vät 
hyvin vertailun niin koti- kuin ulko mail-
lakin. 

Teppo Mattila

Seniorit maailmalla

Hyvää oppia ja kokemusta EM-kisoista
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Ladyt

Naistoimintaa tukemassa 
vuonna 2015

 Kuva Naisten peli-illassa iloisia ladyja vas. Liisa Bäckman, Hannale Heino, Satu 
Hankola, Jaana Broas ja Annikki Veijalainen.

 Kuva Ystävyysottelussa Vihti Golfissa lady-
kapteenit kokoontuivat yhteiskuvaan vas.  
Pia Strömsdal-Koskinen, Merja Iiskola, Jetta 
Pilvi ja Pia-Liisa Meriranta

Ladyilla mukava kesä

L ämpimät kiitokset naisille viime 
kaudesta, mutta nyt on aika kään-
tää katseet ensi vuoteen. Tarvit-
semme ensi kaudeksi mukaan 

aktiivisia naisia toimintaan. Haussa lady-
kapteeni ja tietenkin monta uutta nais-
toimikunnan jäsentä. Mitä useampi tulee 
mukaan toimikuntaan niin sitä vähem-
män se teettää työtä sen jäsenillä. Jaettu 
ilo on isompi, mutta työmäärä pienempi.  

Jotta saamme ensi kesäksi ladykaptee-
nin ja naistoimikunnan niin nyt laitam-
me haun päälle. Antakaa hyvät ehdok-
kaat ilmi Pia-Liisa Merirannalle puh. 
0400 426144 tai Sirpa Ärmäselle puh. 
0400 486113. 

Toimintaan apua saa jatkossakin Pia- 
Liisalta, Sirpalta ja toimistolta. Tulevan kau-
den suunnittelu tulisi käynnistää jo alku-

keväällä ja toiveita on tullut eclecticin ja 
birdiepuun ottamisesta taas mukaan oh-
jelmaan. Peli-iltoja järjestettäneen kerran 
kuukaudessa ja kauden avajaiset vaativat 
vähän koordinointia. Päivän pelireissukin 
on ollut toivelistalla. Mahdollisia reissu-
kohteita voi jo miettiä ja ehdottaa nais-
toimikunnalle. 

Nämä kaikki toteutuvat vain jos saam-
me toimikuntaan uusia jäseniä. Siis nyt 
kainous romukoppaan ja mukaan järjes-
tämään kivoja juttuja ladyille! Lupaamme 
jokaiselle pienen ̋ löytöpalkkion˝ mukaan 
tulemisesta. 

Mukavia talviharjoitteluja kaikille ja 
nähdään viimeistään ensi vuonna!

Terveisin
Pia-Liisa ja Sirpa

Ilmoittaudu rohkeasti mukaan 
Kiitokset naistoimi-
kunnan tukijoille!
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M idien kanssa puuhailu 
oli päättyneellä kaudella 
kaikin puolin hauskaa. 
Pakolliset seurahommat 
vietiin kunnialla läpi ja 

muu  tenkin viihdyttiin kentällä ja terassilla. 
Tätä kirjoittaessani en vielä ole ehtinyt 

laskea, montako midi-korttia vuonna 
2015 pelattiin, mutta niitä on PALJON. 
Ak tiivista porukkaa löytyy ja mukavinta 
on se, että aina joukkoon tiensä löytää 
muutama uusikin pelaaja. 

Scratchina pelattuja midi-iltapäiviä pe-
lattiin neljä kertaa, viimeisimpänä käy tiin 
kesyttämässä Hill Siden Hill-kenttä. 

Suomen virallista Mid-touria pelat-
tiin seitsemän osakilpailun verran mu-
kaan lukien joukkuekisat. StLG:n mie-
his sä kolmen kärki muodostui seuraa-
vanlaiseksi: Jani Michelsson, Antti 

Mideillä viihtyisä kausi

Tourin ikärajoihin muutoksia ensi vuonna

Ulvio ja Mika Riissanen. Naisten kol-
men kärki oli Virpi Haataja, Kati 
Romppainen ja Hanna Michelsson. 
StLG on seurana miehissä 9. ja naisissa 5. 

Ensi vuonna homma ei kisoja kiertävien 
pelaajien osalta helpotu millään tavalla, 
koska uudet ikärajat astuvat voimaan ja 
”junnut” pääsevät mukaan kiertueelle. 
Ohessa Mid-tourin sivuilla julkaistu karsin-
ta tiedote: 

Mid Tourin ikäraja muuttuu 30 ikäv-
uoteen vuoden 2016 alusta. Syksyllä 
karsintoihin voivat osallistua pelaajat, jotka 

“If you think it’s hard to 
meet new people, try 
picking up the wrong golf 
ball.”

täyttävät 35 vuotta 31.12.2016 men nessä. 
Pelaajille, jotka täyttävät 30–34 vuotta 
31.12.2016 mennessä järjes tetään toiset 
karsinnat keväällä. Asiasta tiedotetaan 
tarkemmin Mid Tourin sivuil la.

Kiitokset ovat paikallaan midien 
kuukausikisojen sponsoreille: Oy Klim-Ko 
Ltd, Elokuvateatteri Kino Vaakuna, Sähkö 
Myly, Budget Sport, Lohjan paahtimo / 
Cafe Barista

Talvella on hyvää aikaa miettiä ja suun-
nitella pieniä uudistuksia midien seura-
kisoihin ja midi-iltapäiviin. Mikäli ideoi-
ta syntyy, niitä saa ja tulee esittää alle-
kirjoittaneelle. Kaikkea uutta on ki va ko-
keilla paitsi kansantansseja ja lasku-
varjohyppyä ilman varjoa. 

Pelaamisiin
Eppu, 

esa.lahdenpaa@gmail.com

Midit

Kuva Midien puheenjohtaja Eppu 
Lahdenpää ottaa kisat rennosti.

Petri Granat
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Junnut

J unioreiden kausi 2015 oli täynnä aktiviteet-
teja ja kilpailu menestystä. Kohokohtina voi-
daan mainita voittoja eri sarjoissa Tsemppi-
tourilla, Alue tourilla ja Juho Suomalaisen 
voitto Fin nair Junior Tourilla. Juho on saanut 

olla mukana edustamassa Suomea maajoukkue-
tehtä vissä Belgiassa syksyllä 2015. Olemme myös 
tänä kesänä saaneet mukaamme monia uusia ju-
nioreita ja toivomme kasvun jatkuvan myös ensi 
vuonna.

Junioritoimikunta järjesti kaikille junioreille avoi-
mia tapahtumia, kuten kesäharjoitukset, Snazzy-gol-
fia, 9-reiän kilpailuja ja par3-kisoja. Perinteisen Yögol-
fin voitti tänä vuonna Juho Suomalainen. 

Keväällä ja syksyllä jatkoimme myös ”Golf tutuk-
si liikuntatunnilla”-projektia. Projektin kautta olem-
me myös saanet mukaan uusia junioreita. Projek-
tin kautta sadat Lohjan koululaiset ovat saaneet tu-
tustua golfiin. 

Kauden 2015 päättäjäiset pidettiin Kisakalliossa 
sunnuntaina 4.10. Paikalla olleet junnut ja leikkimie-
liset aikuiset jaetiin ryhmiin ja ryhmät ottivat toisis-
taan mittaa Spelien muodossa. Susi Training Cent-
reristä matka jatkui Kisakallion Ranta makasiiniin, jos-
sa palkittiin pokaalein ja stipendein pelaajia. Vuoden 
2015 junnuhenki on Elmo Juujärvi. Kauden sti-
pendit jaettiin seuraaville pelaajille: Juho Suomalai-
nen, Joona Mäenpää, Lauri Suomalainen, Heik-
ki Pulli, Rasmus Pietilä, Nuutti Kanto, Sanni Tol-
vanen, Otto Tolvanen, Auri Einiö ja Elsi Tahva-
nainen.

Kauden aikana järjestettiin kaksi FJT-kisaa touko- 
ja syyskuun alussa.

Talviharjoittelu aloitettiin marraskuun puolessa 
välissä omassa hallissamme St. Laurence Golfissa. 
Talvella juniorit harjoittelevat kahdeksassa eri ryh-
mässä. Joissakin ryhmissä löytyy vielä tilaa haluk-
kaille. 

StLG:n junioreiden tiedotteita voi seurata seuran 
kotisivuilta www.stlg.fi ja Face bookissa omassa 
ryhmässämme Stlg juniorit.

Junioritoimikunta kiittää kaikkia junioreita, 
vanhempia, ohjaajia ja muuta jäsenistöä kuluneesta 
kaudesta! Mukavaa talvikautta kaikille! 

Junnujen kausi 2015

Kuva Tyttöjen lyöntipelimestarit 14 vuotta: Sanni Tolvanen, Auri Einiö ja Elsi 
Tahvanainen.

Kuva Poikien lyöntipelimestari 14 vuotta: Lauri Suomalainen ja Nuutti Kanto.

Kuva Poikien lyöntipelimestari 18 vuotta Juho Suomalainen, Rasmus Pietilä 
ja Juha Vallivaara.
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TALVEN VALMENNUSRYHMÄT – LOHJA
Päivät: 13.1, 20.1, 27.1, 10.2, 17.2, 2.3, 9.3, 23.3, 30.3, 6.4
Hinta: 295€/hlö
Keskiviikko Seniorit klo 12–13 ja 13–14
Yleinen klo17–18 ja 19–20
Vasta-alkajat klo 18–19
Ryhmäkoko maksimi 5 henkilöä. Ostaessasi molemmat jaksot, 
saat ensimmäisen jakson -30%.

TALVEN VALMENNUSRYHMÄT – SEASON GOLF
Päivät: 26.1, 2.2, 9.2, 16.2, 1.3, 8.3, 22.3, 29.3, 5.4
Hinta: 355€/hlö
Tiistai avoin klo 17–18.30 ja 19–20.30
Ryhmät ovat avoinna kaiken tasoisille pelaajille ja maksimi ryhmäkoko on 6 
henkilöä. Hinta sisältää mahdolliset lähipelialuemaksut, jokainen oppilas kustantaa 
itse rangepallot harjoitusten yhteydessä.

TALVEN VALMENNUSRYHMÄ – SEASON GOLF
Päivät: 17.1, 24.1, 31.1, 7.2, 14.2, 6.3, 20.3, 3.4
Hinta: 328€/hlö
Sunnuntai avoin klo 11–12.30 ja 13–14.30
Ryhmä on avoinna kaiken tasoisille pelaajille ja maksimi ryhmäkoko on 6 henkilöä. 
Hinta sisältää mahdolliset lähipelialuemaksut, jokainen oppilas kustantaa itse 
rangepallot harjoitusten yhteydessä.

Ilmoittautuminen: henri.salonen@stlg.fi tai 040 685 7747.

HENKILÖKOHTAINEN VALMENNUS 
TALVIKAUDELLA (1.12.15-15.4.16)

Haluatko kehittää lajitaitojasi 
henkilökohtaisella harjoittelulla yhdessä 
valmentajan kanssa? Treeniaikataulu 
ja sisältö suunnitellaan aina yhdessä 
pelaajan toiveet huomioiden. 
Pelaaja sitoutuu myös omatoimiseen 
harjoitteluun, jolloin valmennuksesta saa 
parhaan hyödyn. Ensimmäisellä kerralla 
käydään tavoitteet läpi, keskustellaan 
sisällöstä ja kartoitetaan lähtötilanne. 
Tule kehittymään henkilökohtaisessa 
valmennuksessa!
5 tunnin paketti 1henkilö 270€ 
2henkilöä 334€ (167€/hlö)
10 tunnin paketti 1henkilö 520€  
2 henkilöä 640€ (320€/hlö)

Tervetuloa kehittymään kevätkauden valmennus-
ryhmissäni. Ryhmiä on niin Lohjalla, kuin Espoon 
Season Golfissa ja niiden aikataulut löytyvät alta. Voit 
myös kerätä oman pienen 4-5 henkilön ryhmän, jolloin 
suunnittelemme aikataulun toiveiden mukaan. Annan 
myös yksityistunteja, kysy lisää yksäripaketeista.

Talvellakin 
treenataan 

Pro
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St. Laurence Golf toivottaa 
mukavaa talvea ja kauden  

2016 odotusta


