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K un vajaa neljä vuotta sitten pää-
tin muutaman arvostama ni loh-
jalaisen golfvaikuttajan pyyn-
nöstä asettua ehdoll e valittaes-

sa St Laurence Golf Oy hallitukseen uusia 
jäseniä ylimääräisessä yhtiökokouksessa, 
tiesin jo, että golf liiketoimintana oli voi-
makkaan muutoksen kourissa. Toisaalta 
tiesin kymmenisen vuotta täällä pelan-
neena, että St. Laurence Golfin perusasi-
at olivat kunnossa: hyvät ken-
tät ja aktiivinen seura. Kuiten-
kin jos yrityksessä iso osa hal-
lituksesta ja toimitusjohta-
ja vaihtuvat samaan aikaan, 
niin jonkinlainen epäjatku-
vuus on väistämätön tosi asia.

Onneksi uusi toimitusjoh-
taja Mecki Kåhre oli jo palkat-
tu ja osoittautui jo heti alus-
sa saman henkiseksi ”no-
nonsense” tyypiksi, joten 
päästiin heti samalle aalto-
pituudelle. Yhtiön johtami-
sen kannalta toimitusjohtaja on kuiten-
kin tärkein osatekijä, koska hänen vas-
tuullaan ovat niin henkilöstö sitouttami-
nen kuin toiminnan järkevä organisointi-
kin koko henkilöstöä vastuuttaen ja hyö-
dyntäen.

Toinen tärkeä tehtävä oli lähteä raken-
tamaan hallitusta niin, että meillä olisi 
käytettävissä golfyhtiön johtamiseen ja 
kehittämiseen tarpeellisten osaamisalu-
eiden asiantuntijat. Näin toimien hallitus-
työskentelystä tulee tehokasta eikä ulko-
puoliseen apuun tarvitse tukeutua kuin 
vasta projektien toteutusvaiheessa.

Kolmantena tehtävänä oli tarkastella 

ja mahdollisesti linjata uudelleen yhti-
ön strategiaa isona toimijana golfmark-
kinalla. Tämä työ osoittautui kohtuulli-
sen suoraviivaiseksi, sillä yhtiössä oli teh-
ty muutamana edeltävänä vuonna stra-
tegiatyötä ja sen tulokset todettiin heti 
alkuun edelleen päteviksi.

Kokonaisuudessaan hallitustyöskente-
lyn painospisteiksi muodostuivat toimin-
nan yleinen stabiloiminen, yhtiön me-

nestyksen kannalta tarpeel-
listen investointien toteutta-
minen, palvelutarjon nan se-
kä määrällinen että laadulli-
nen parantaminen sekä yh-
tiön talouden vakaana säilyt-
täminen.

Hyvällä omalla tunnol-
la voin nyt todeta, että kaik-
ki nuo tavoitteet olemme 
määrätietoisella työllä ja yh-
tenä tiiminä toimien saa-
vuttaneet. Kiitos tästä kuu-
luu erityisesti toimitusjoh-

tajalle, kenttämestareille ja koko muulle 
henkilöstölle, jotka ovat sitoumisellaan 
ja innovatiivisuudellaan tehneet kaiken 
tämän mahdolliseksi. On myös ollut ilo 
työskennellä hallituksessa niin monen 
kivikovan ammattilaisen kanssa. Kiitok-
set myös seuran väistyvälle puheenjoh-
tajalle, Pepelle, jonka kanssa yhteistyö on 
ollut saumatonta. Lopuksi vielä kiitokset 
niille osakkaille, jotka ovat antaneet tu-
kensa hallitukselle luoden vakaan poh-
jan yhtiön kehittämiselle. 

Kevättä odotellen
Juha 

Viimeistä viedään St. Laurence Golfin sidosryhmälehti 
2016

Juha Koivisto, StLG Oy:n 
puheenjohtaja 2013–2016.

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.

Kansikuva: Irmeli Vilenius ja 
takakansi Mari 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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Peliareena

Tarjous, johon  
kannattaa tarttua

 D avid Silva vastaa Team 
StLG:n valmennuksesta ja 
tiimin tarkoituksena on hou-
kutella nuoria golfin pariin 
ja sitä kautta  myös mukaan 
StLG:n toimintaan.

"Kuka tahansa tyttö tai poika voi liit-
tyä mukaan seuran junioriryhmiin, vaikka 

vanhemmat eivät olisikaan seuran jäseniä.  
Kun nuoret on saatu mukaan, he voivat it-
se  päättää, treenaavatko tosissaan vai pe-
laavatko huvikseen."

"Mikäli junnut päättävät  kehittää golf-
taitojaan ja kilpailla, he siirtyvät kilpaval-
mennusryhmiin. Meidän tehtävänä on 
auttaa  heitä oppimaan enemmän, har-

Golfvalmentaja David 
Silvalla on nuorille  
golfharrastajille tai golfista 
kiinnostuneille tarjous, 
josta ei kannata kieltäytyä.

Team StLG avaa uusia polkuja

Toimitusjohtaja Mecki Kåhre 
onnittelemassa David Silvaa 
vuoden juniorivalmentaja 
2016 -tittelistä Season Golfin 
hallissa marraskuussa.

TEKSTI: URPO UOTILA JA SIRPA ÄRMÄNEN
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Peliareena

Tarjous, johon  
kannattaa tarttua Team StLG 2016

•  Eliitti-ryhmän edustuspelaajat valitaan 
valmentajien esityksestä urheilullisin 
perustein edustamaan seuraa, kriteeri-
nä voidaan käyttää myös FAR-ranking 
sijoitusta.

•  Eliittiryhmän pelaajamäärä voi  
maksimissaan olla 6 pelaajaa / kausi.

• Harjoitus‐ ja kilpailumaksut
•  Majoituskuluja (majoituskuluja  

maksetaan mikäli kilpailupaikka on yli 
100 km päässä kotiosoitteesta)

•  StLG ry:n hallitus/kilpailutoimikunta  
vah vistaa ehdot vuodeksi kerrallaan.

joittelemaan useammin ja huomaamaan 
kuinka hyviksi he voivat tulla ilman että 
harrastuksesta häviää ilo", David Silva tii-
vistää kilpagolfariksi tähtäävän nuoren 
golfpolun.

Jos nuori haluaa harrastaa golfia vain 
klubipelaajana, sekin on hyvä  valinta, sillä 
kuten  David Silva asian ilmaisee, "on pal-
kitsevaa nähdä, kuinka uudet juniorit ot-
tavat golfin haltuun ja nauttivat pelaami-
sesta, sillä  golf on koko elämän pituinen 
urheiluharrastus".

SIINÄ TARJOUS, JOHON KANNATTAA 
TARTTUA.
Raaseporin Åminneforsissa asuva David 
Silva (54v) tietää, että hyväksi golfariksi ei  
tulla oikopolkua pitkin. Hän itse on pelan-
nut golfia nelisenkymmentä vuotta. Viime 
vuosina pelaaminen on jäänyt vähemmäl-
le, sillä valmentaminen vie yhä suurem-
man osan ajasta, 30–50 tuntia viikossa.

HYVÄ GOLFARI ON HYVÄ MYÖS  
IHMISENÄ
Valmentaminen on  paljolti ns. "perinteis-
tä" golfvalmennusta, mutta mukana on 
myös  runsaasti muuta, mikä tähtää nuo-
ren myönteiseen ja kokonaisvaltaiseen ke-
hitykseen.

Näin David Silva esittelee asian: 
"Olemme erittäin tyytyväisiä Team 

StLG:n nuoriin jäseniin niin ihmisinä kuin 
urheilijoina. Meidän on huolehdittava 
osaltamme siitä, että heistä kasvaa  hy-
viä kansalaisia."

"Ryhmäämme kuuluvien nuorten  si-
toutuminen, urheiluhenkisyys ja käytös 
ovat jo nyt  esimerkillistä,  ja se on näkynyt 
myös kilpailuissa. Olen varma, että  nuo-
ret edustavat StLG:ta kunnialla, ja seura ja 
sen jäsenet voivat olla heistä ylpeitä", Da-
vid Silva vakuuttaa.

STIPENDEJÄ USA:HAN
Ja jos valmennuksessa haluaa  kansain-
välisiä tuulia, sekin on mahdollista Team 
StLG:n junioreille.

"Nuorten pelaajiemme on mahdollista 
hakea apurahaa, minkä turvin he voivat 
opiskella Yhdysvalloissa  golfstipendiaat-
teina jopa neljä vuotta. Tällä hetkellä val-

tameren takana ovat Rasmus Karlsson 
ja AJ Lintunen", David Silva sanoo.

Hän muistuttaa kuitenkin, että  kaikis-
ta ei välttämättä  tule ammattilaisia, mut-
ta moni saa hyvän koulutuksen, kansain-
välistä kokemusta ja akateemisen uran.
Team StLG on toiminut vasta yhden kau-
den, mutta menestystä on jo tullut.

TÄSSÄ MUUTAMA KOHOKOHTA: 
Kolmas sija nuorten SM-joukkuekisassa. 
Kim Koivun peli sujui koko kauden -  tu-
loksena mm. Suomen ja myös Viron ama-
töörien mestaruus. Kim on ykkönen Suo-
men amatöörirankingissa.
Myös Dominic Jones, Rasmus Karls-
son, Casimir Jones ja Mikko Sintonen 
pitivät hienosti tiimin ja StLG:n mainetta 
yllä.
Oman lisänsä toivat "oman kylän pojat" 
Joona Mäenpää ja Otto Tolvanen, jot-
ka edustivat seuraa erinomaisesti miesten 
SM-joukkkuekisassa ,vaikka ovat vielä juni-
oreita. Lohjalaisnuoret olivat kisassa   myös 
ainoat amatöörit.

SEURAN TUKI  
KORVAAMATON
Menestyksen myötä seuraavaan kauteen 
on helppo lähteä luottavaisin mielin.

"Ensi kaudella haluamme kasvattaa 
osallistujien määrää ja saada  seuratasol-
la vahvemman jalustan tuleville vuosille.  
Kilpapelaajien odotamme kehittyvän niin 
yksilö- kuin joukkuesuorituksissa", David 
Silva sanoo.

Tavoitteena on myös saada lähivuosi-
na  muutama StLG:n pelaaja edustamaan 
Suomea kansainvälisissä nuorten ama-
töörikilpailuissa. 

"Niissä tutustutaan eri maiden kulttuu-
reihin, tavataan muiden maiden nuoria ja 
saadaan matkustuskokemusta."

Yksi asia on kuitenkin ylitse muiden. Ko-
keneena golfarina ja valmentajana  David 
Silva tietää, että hyvätkään tavoitteet eivät 
toteudu ilman seuran tukea.

"Olemme saaneet  seuralta, sen johdol-
ta ja jäseniltä fantastista tukea. Ilman tätä 
tukea olisi mahdotonta saada  lisää  nuo-
ria golfin pariin tai saavuttaa asettamiam-
me tavoitteita." 

"Ensi kaudella haluamme 
kasvattaa osallistujien 
määrää ja saada seura-
tasolla vahvemman 
jalustan tuleville vuosille."

David Silva
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Peliareena Team StLG 2016

Ikä: 19 vuotta

Kotipaikka: Espoo

Kerro itsestäsi muutamalla sanalla:
Olen Mäkelänrinteen urheilulukiossa vii-
meistä vuotta opiskeleva huipulle tähtää-
vä nuori kilpagolfari. Nautin kesästä ja mu-
siikin kuuntelusta.

Kuinka kauan olet harrastanut golfia:
Harrastanut golfia noin 13 vuotta.

Kuinka paljon ja miten harjoittelet  
viikossa kesällä/talvella:
Kesällä harjoittelen lähes päivittäin aa-
musta iltaan noin 50–60 tuntia viikossa. 
Talvella golfia noin 30 tuntia viikossa, täl-
löin suurimmaksi osaksi tekniikkaharjoit-
telua.

Kauden 2016 kohokohdat:
Keväällä Euro Nations Cupissa pelaami-
nen, U21 poikien reikäpeli SM pronssi, ju-
nioreiden joukkue SM pronssi sekä Finnish 
Amateur Openin 9. sija.

Tulevan kauden tavoitteet:
World Amateur Golf Rankingissä nousu 
top750 joukkoon. Finnish Amateur Ran-
kingissä top5 joukkoon.

Golfmottosi: 
"Hit cuts, make putts and kick butts."

Kim KoivuDominic Jones Rasmus Karlsson
Ikä: 21 vuotta

Kotipaikka: Fiskars

Kerro itsestäsi muutamalla sanalla: 
Kova työmoraali ja haluan joskus pelata 
ammattilaisena.

Kuinka kauan olet harrastanut golfia: 
Noin 10 vuotta

Kuinka paljon ja miten harjoittelet  
viikossa kesällä/talvella: Talvisin tek-
niik kaa noin 40–50 tuntia viikossa, kesällä 
treeniviikko noin 50–60 tuntia.

Kauden 2016 kohokohdat: 
Miesten joukkue EM-kilpailut sekä 
henkilökohtaisissa EM-kisoissa cut.

Tulevan kauden tavoitteet: 
lyöntikeskiarvo <72.5 ja nousta WAGR:ssa 
top 200.

Golfmottosi: 
Don't count the days, make the days 
count.

Ikä: 25
Kotipaikka: Helsinki

Kerro itsestäsi muutamalla sanalla:
Päättäväinen ja aikamoinen jääräpää.

Kuinka kauan olet harrastanut golfia:
Kahdeksan vuotta.

Kuinka paljon ja miten harjoittelet  
viikossa kesällä/talvella: Niin paljon 
kuin mahdollista suhteutettuna siihen 
mika on tärkeinta juuri kyseisellä hetkella.

Kauden 2016 kohokohdat: 
Suomen amatööri ykkönen toista 
vuotta perättäin.

Tulevan kauden tavoitteet: 
Kierroskeskiarvo alle 70.5.
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Peliareena Team StLG 2016

Casper Simberg Juho SuomalainenJoona Mäenpää
Ikä: 21 vuotta

Kotipaikka: Lohja

Kerro itsestäsi muutamalla sanalla:
Asunut Lohjalla koko ikäni ja edustanut 
StLG:tä kaikki juniorivuoteni. Rento ja 
kilpailuhenkinen golfari.

Kuinka kauan olet harrastanut golfia:
Pelannut golfia 15 vuotta

Kuinka paljon ja miten harjoittelet  
viikossa kesällä/talvella:
Kesällä pyrin pelaamaan mahdollisimman 
paljon ja talvet menevät lähinnä hallissa. 
Pyrin myös tekemään jonkun pelireissun 
ulkomaille joka talvi.

Kauden 2016 kohokohdat:
Kauden kohokohtana junioreiden jouk-
kue SM-pronssi. Oli hienoa saada lopettaa 
juniorikisat mitaliin.

Tulevan kauden tavoitteet:
En ole asettanut pelillisiä tavoitteita tule-
valle kaudelle, mutta haluan nauttia 
golfista ja pelistä edellisvuosia enemmän.

Golfmottosi: 
Anna mahdollisuus!

Ikä: 23 vuotta

Kotipaikka: Espoo

Kerro itsestäsi muutamalla sanalla: 
Olen positiivinen ja kunniahimoinen.

Kuinka kauan olet harrastanut golfia:
Olen harrastanut Golfia noin 12 vuotta.

Kuinka paljon ja miten harjoittelet  
viikossa kesällä/talvella:
Harjoittelen pääsääntöisesti kuusi kertaa 
viikossa ympäri vuoden. Kilpailukauden 
jälkeen pidän kuitenkin lepotauon.

Kauden 2016 Kohokohdat:
Estonian Amateur 4 sija. ja 7. sija miesten 
SM-kilpailussa (toiseksi paras amatööri).

Tulevan Kauden tavoitetteet: 
Kehittyä entisestään.

Ikä: 17 vuotta

Kotipaikka: Nummela, Vihti

Kuinka kauan olet harrastanut golfia:
11 vuotta.

Kuinka paljon ja miten harjoittelet
viikossa kesällä/talvella:
Talvella golf 3–5 kertaa viikossa, lisäksi 
maajoukkueleirit ulkomailla, fysiikkatree-
nit kolme kertaa viikossa ja kesällä golfia 
päivittäin.

Kauden 2016 kohokohdat:
FJT-ranking kolmas, junnujoukkue SM 
pronssi, holari/albatrossi par nelosella.

Tulevan kauden tavoitteet:
Menestyä FJT:llä ja FT:llä sekä kansainvälis-
tämenestystä.
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Niclaksen bägissä ei ole suuria yllä-
tyksiä, ellei sellaisiksi lasketa, että 
moni maila on jo ajan patinoima 
pikkukolhuineen.
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Henkilökuva

S euran mestari samana vuonna 
lyönti- ja reikäpelissä.

Aikamoinen saavutus vai mi-
tä Niclas Fromholz?

"Totta, kieltämättä se oli aika-
moinen saavutus, mutta ennen kaikkea 
yllätys. Erityisesti seuran mestaruus lyön-
tipelissä tuli täysin puskista. En missään 
vaiheessa odottanut, että yltäisin mesta-
riksi, niin kovia kilpakumppaneita kisassa 
oli mukana."

Yllätys tai ei, StLG:n mestari tänä vuon-
na on Niclas Fromholz.

Otetaanpa tähän samantien myös kol-
mas mestaruus, josta ei mahdottomas-
ti ole huudeltu, mutta jota Niclas arvos-
taa suuresti.

"Meillä on sellainen hyvä kaveriporuk-
ka, joka on pelannut jo vuosia Lola (=Loh-
jan lahjattomat) -touria. Siihen kuuluu viisi 
osakilpailua tässä lähiseudun kentillä. Voi-
tin myös sen kokonaiskisan tänä vuonna."

Joten kulunut golfkausi taisi olla aika 
hyvä?

"Kieltämättä kausi on sujunut hyvin ei-
kä pelillisesti osunut kohdalle mitään pit-
kiä taantumajaksoja."

Niclas Fromholz – tuplamestari ja klubin henki 2016

Oman tien kulkija 
nauttii golfista

HAASTAVA LAJI
26-vuotias Niclas Fromholz on pelannut 
golfia reilut kymmenen vuotta. Hän kuu-
luu niihin golfareihin, jotka heti ensimmäi-
set lyönnit lyötyään oivalsivat pelin jujun. 
Siitä kertoo muun muassa se, että ensim-
mäisellä golfkierroksellaan Niclas teki 57 
bogeypinnaa ja hänen tasoituksensa las-
ki suoraan 54:stä 32:een. Nyt hän pelaa 0,6 
tasoituksella.

"Haastavaa, sitä golf on, ja ilmaiseksi et 
saa mitään. Mutta samalla se on erittäin 
hauskaa", Niclas määrittelee golfin viehä-
tyksen.

Ensimmäiset kisansa Fromholz pelasi 
vuonna 2007. Niistä on jäänyt mieleen lä-
hinnä se, että häntä jännitti tosi paljon. 
"Välillä oikein hävetti ja nolotti, jos peli ei 
kulkenut."

Nyt tilanne on toisenlainen. Golf on 
kasvattanut Niclaksesta henkisesti vah-
van ihmisen. Siitä jos mistä on erityises-
ti tässä lajissa hyötyä.

TAVALLINEN TALLAAJA
"Tottakai edelleenkin jännittää ennen ki-
soja, mutta terveellä tavalla. Nuorempana 

pelkäsin epäonnistumisia, mutta en enää. 
Se nimittäin on varmaa, että jos pelkäät 
seuraavan lyöntisi epäonnistuvan, näin 
myös käy. "  

Niclaksen ajatuksia kuunnellessa mie-
lessä vahvistuu käsitys, että pöydän toisel-
la puolella istuu itsensä kanssa sinut oleva 
tasapainoinen herrasmies, jonka elämään 
kuuluu paljon muutakin kuin golf.

"Olen tällainen tavallinen ja aika sosiaa-
linen tallaaja ja tulen mielestäni toimeen 
kaikkien kanssa. Olen myös urheilullinen, 
erityisesti pallolajit ovat aina kiinnosta-
neet. Nuorempana harrastin innokkaasti 
jääkiekkoa, mutta nyt se höntsäilyä Wes-
tis-liigassa. Salibandya sen sijaan pelaan 
LoSbin miesten edustusjoukkueessa. " 

JUNIOREITA OPASTAMAAN
Espoossa syntynyt Fromholz muutti 
4-vuotiaana Lohjalle, missä hän on myös 
käynyt koulunsa. Ammatin Niclas on 
hankkinut oppisopimusteitse; hän kou-
luttautui tietoliikennesuunnittelijaksi ja 
työskentelee nykyisin vantaalaisessa alan 
yrityksessä. Niclas asuu Espoon Matinky-
lässä tyttöystävänsä kanssa ja hoitaa aina 

TEKSTI JA KUVAT: URPO UOTILA
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Henkilökuva

tarvittaessa kahta kummilastaan. 
"Lasten kanssa aika kuluu rattoisasti, 

minkä vuoksi päätin lähteä mukaan seu-
ramme junioriohjaajakoulutukseen. Toi-
von, että voin antaa golfharrastuksesta 
kiinnostuneille junioreille ennen kaikkea 
pelillisiä neuvoja ja sytyttää heissä intoa 
lajia kohtaan", Niclas pohtii.

Hyvin mennyt golfkausi vaatii tietys-
ti kysymyksen, kiinnostaako ammattilai-
suus?

Niclaksen vastaus on lyhyt ja ytimekäs: "Ei."
"Golfammattilaisuus ei ole minun juttuni. 
Nautin golfin pelaamisesta ja jatkan sen 
pelaamista, mutta harrastusmielessä ja 
vailla suuria päämääriä. Ilman muuta osal-

listun myös kisoihin, mutta en mitenkään 
systemaattisesti. Lähinnä vain odottelen 
MIDI-kisoihin pääsemistä."

YHTEISTUUMIN ETEENPÄIN LAJIN 
PARISSA
St. Laurence Golf on Niclaksen kotiseura 
vastaisuudessakin, sillä "täällä on hyvä seu-
rahenki ja kaksi mahtavaa kenttää: puisto-
mainen Pyhä Lauri ja aakee laakee Kalk-
ki-Petteri".

"Kalkkis ehkä sopii minulle paremmin, 
sillä avaukseni ovat aika pitkiä (n. 270 m), 
mutta välillä rapatessa roiskuu ja avaukset 
eivät tahdo pysyä väylällä. 

Kummallakin kentällä on myös omat ns. 

inhokkiväylät - Kalkkiksen 12 ja Pyhiksen 
9. Suosikkiväyläkseen Niclas nimeää Pyhä 
Laurin seiskan, joka on saanut osakseen 
myös valtakunnallista kiitosta.

Kauden aikana Niclas pelaa 80 – 100 
kierrosta yhdessä ystäviensä kanssa. 

"Heiltä minä saan myös vinkkejä, miten 
voisin kehittää peliäni ja parantaa lyön-
tejäni. Koenkin, etten kaipaa golfkentälle 
omaa valmentajaa, sillä yhdessä me näitä 
asioita mietimme."

Niclas valittiin tämän vuoden klubin 
hengeksi seuran syyskokouksessa. 

Putti kulkee, vaikka viheriöi on 
täyttynyt syksyn lehdistä.
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Tulokset 2016 

Kuva Virkkala Trophyn 
voittajajoukkue Mark-
ku Heinonen, Hannu ja 
Taina Koivumäki.

Peliareena

Salonen Group Open 7.5. 
MIEHET
Niclas Fromholz 39p.
Markku Myllymäki 39p.
Markku Meriranta 38p.
NAISET
Hannele Heino 34p.
Irma Karhu 33p.
Leena Ihlberg 30p.

ESBECON Spring Chal-
lenge La 28.5. – Su 29.5.
MIEHET
Aleksis Kulta HCGC 134
Sampsa Tikkala 139
Niclas Fromholz 141
NAISET
Viivi Markkanen 144
Monica Korhonen HCGC 147
Irma Karhu 150

Honda Open 5.6.
MIEHET LP HCP
Jarkko Björn 68
Mika Mörsky 69
Mika Suominen 69
MIEHET PB HCP
Jukka Härkönen 37
Hannu Teivastenaho 37
Topi Laurén 36
NAISET PB HCP
Marjo Sundström PGC 40
Irma Karhu 37
Nea Teivastenaho 33

Synsam Lady's Open 
18.6.
NAISET LP HCP
Maarit Andersson 73
Emma Sandberg 74
Kristiina Ulvio-Peltonen 75
NAISET PB HCP

Raisa Nummenpalo 40
Henna Vennonen 35
Leena Järvinen 35

Mid Summer Latobar 
24.6.
HCP PB
Hannu Teivastenaho 42
Aki Jääskeläinen 40
Markku Muhonen 39

Early Bird 29.6.
LP HCP
Heikki Ridanpää 68
Jaana Broas 70
Krister Bäckman 71

OnGolf Tour Scramble 
2.7.
LP HCP
Juho Koivisto, TaG

Jyri Koivisto, TaG 62
Tommy Nordberg, EeG
Mikael Oivo, VGH 63
Jesse Nyman
Arto Ranua 64

Jalo´s Shoot Out 3.7.
LP OSUUS
Joona Mäenpää 72
Kimmo Lindberg 75
Miikka Savela 75
Mika Mörsky 76
Kari Lindström 76
Jani Nyman 77
Niclas Fromholz 77
Ilkka Jokinen, PGK 77
Mikko Lindberg 79
Pauli Aalto 80
SHOOT OUT
Miikka Savela
Kimmo Lindberg
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Peliareena

Mika Mörsky
Niclas Fromholz
Kari Lindström
Jani Nyman
Ilkka Jokinen PGK
Mikko Lindberg
Joona Mäenpää
Pauli Aalto

Perhe Pokaali 9.7.
Hannu Koivumäki
Taina Koivumäki 69
Juho Suomalainen
Lauri Suomalainen 71
Juho Hesso
Petri Hesso 71

Virkkala Trophy 16.7.
Markku Heinonen
Hannu Koivumäki
Taina Koivumäki 58
Joona Mäenpää
Juho Suomalainen
Mika Mörsky 59
Kimmo Lindberg
Kalle Långström
Joni Reitamo 59

StLG Open 23.7.
MIEHET LP HCP
Miikka Savela 68
Petteri Aittola 69
Ari Kalenius 70

MIEHET LP SCR
Miikka Savela 69
Petteri Aittola 72
Jesse Nyman 74
NAISET LP HCP
Hanna Michelsson 70
Kristiina Ulvio-Peltonen 70
Kati Romppainen 72
NAISET LP SCR
Kati Romppainen 78
Hanna Michelsson 78
Kristiina Ulvio-Peltonen 80

StLG Lyöntipelimesta-
ruus La 6. – Su 7.8.
NAISET (2 KIERROSTA)
Emma Sandberg 166
Virpi Haataja 167
Kyllikki Puuppo 171
MID 
Virpi Haataja 167
Kyllikki Puuppo 171
Nea Teivastenaho 180
MIEHET (3 KIERROSTA)
Niclas Fromholz 220
Antti Ulvio 221
Joona Mäenpää 221
MID
Antti Ulvio 221
Kimmo Lindberg 227
Jani Lehtinen 227

Kuva Tämän kauden lyöntipelimestarit, mid miehet: Antti Ulvio, 
miehet: Niclas Fromholz, naiset: Emma Sandberg, mid naiset: 
Virpi Haataja.

Kuva Elokuussa pelattiin naisille ammatteja Naisten Pankki Open 
Scramblessa.

Kuva Early Bird kisan voittajat Jaana Broas, Heikki Ridanpää ja 
Krister Bäckman.

Kuva Kolmen seuran SGC-PGC-StLG ottelussa StLG:n joukkue 
voitti jo toisen kerran peräkkäin. Kapteeni Pekka Onttonen 
(keskellä) on ylpeä joukkueestaan.  
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Peliareena

Naisten Pankki Open 
20.8.
Diomin Michael, KGV
Diomin Oliver, KGV 62
Holmström Marco
Kivelä Jarmo 65
Känkänen Riina, OjlG
Marttila Toni, OjlG 65

Golf Balance Scramble 
Kalkki-Petteri 27.8.
Niclas Fromholz
Joona Mäenpää 64
Erkki Suomalainen
Juho Suomalainen 65
Teemu Havisalo NGCC

Antti Pohjanpalo HGK 65

Golf Balance Scramble 
Pyhä Lauri 27.8.
Henri Ohtonen PGC
Topias Posti TawG 62
Toni Boman
Petri Valkoniemi 62
Kimmo Aarnio
Tommi Ratilainen 65

Seniori mestaruus La  
10.9.– Su 11.9.
MIEHET LP SCR 55
Kari Nyman 155
Jouni Puuppo 159
Pekka Tuomola 159
MIEHET LP SCR 65
Risto Rantanen 174
Matti Salmi 175
Stig Lönnqvist 176
MIEHET LP SCR 70
Hannu Tiira 186
Esko Eronen 191
Jouko Makkonen 201
MIEHET LP SCR 75
Martti Valle 184
Leo Dammert 192
Pentti Kaisti 193
NAISET
Lea Eronen 189

Kuva Mid Summer Latobar -kisan voitti Hannu  
Teivastenaho ja vasemmalla kisan sponsori Tom 
Hillner.

Kuva Yhteistyökumppani-
kisassa Teemu Tahvanainen 
pelasi parhaan pb-tuloksen 
43 pistettä.

Saila Miettinen-Lähde 190
Pirkko Sandberg 197

Juniori mestaruus La 
10.9.–Su 11.9.
POJAT LP SCR 16
Kalle Jalkanen 201
Nuutti Kanto 202
Elmo Juujärvi 230
TYTÖT LP SCR 16
Elsi Tahvanainen 190
Sanni Tolvanen 199
Auri Einiö 225
Sennutreffit finaali 12.9.
Juhani Kumpulainen 33p.
Hannu Uusitalo 31p.
Martti Hämäläinen 30p.

Novelle Open 17.9.
PB HCP
Maili Soukka 34p.
Irma Karhu 30p.
Pirkko Pesola 28p.
LP HCP
Mecki Kåhre 72
Krister Bäckman 72
Mikko Leppänen 73

Naisten & Miesten 
Syyskisa 24.9
MIEHET LP HCP

Topi Laurén 66
Petri Hesso 71
Jyrki Mäkelä 72
NAISET LP HCP
Hannele Heino 80
Raisa Nummenpalo 80
Anne Oikari 80
NAISET PB HCP
Eija Rintala-Murtoaro 34p.
Mari Einiö 32p.
Sirpa Ärmänen 29p.

Kinkku Scramble  
Sappi 1.10.
Jyri Kosonen, VGC
Janne Veijalainen 65
Tomi Nykänen
Petri Valkoniemi 66
Heljä Toivanen
Ilkka Toivanen 66

Kinkku Scramble  
Kaljaasi 15.10.
Jani Reitamo
Janne Veijalainen 65
Henri Inki VG
Julius Rissanen VG 66
Juha Jaskara
Mikko Salasuo 66

Kuva Iloiset Kinkku Scramble Sappi -kisan 
voittajat Janne Veijalainen (vas.) ja Jyri 
Kosonen

Kuva Mid Summer Latobar 
-kisan paras nainen Leena 
Järvinen.
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Peliareena

Kuva Golf Balancen scramblen voittajat Joona Mäenpää ja 
Niclas Fromholz

Kuva Oy:n puheenjohtan tehtävän jättäneen Juha Koiviston 
"kukittaa" toimitusjohtaja Mecki Kåhre.

Kuva Novelle kisan voitaja ladyt Irma Karhu, Maili Soukka ja 
Pirkko Pesola.

Kuva Vanha ry:n puheenjohtaja Petri Granat ja uusi puheenjoh-
taja  Esa Lahdenpää.

Kuva Petri Granat ja kauden 2016 Klubin henki Niclas Fromholz.
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Peliareena

Syykuun lopussa juhlittiin ”uroteko-
ja” tehneitä seuramme jäseniä kak-
kukahveilla.

Sen lisäksi että tilaisuudessa juh-
listettiin mitaleita saaneita pelaa-
jiamme aplodeja annettiin myös 
muista hyvistä suorituksista.

StLG:n pitkän linjan aktiivinen 
87 vuotias veteraanigolfari Pert-
ti ”Pepe” Lehto pelasi M80 SM-
lyöntipeleissä Salo Golfissa loista-
vasti 84 lyöntiä joka on kolme lyön-
tiä alle oman ikänsä.

SENIORIMITALISTIT
N65 Kyllikki Puuppo 
pronssia lyöntipelissä
M65 Kari Nyman 
hopeaa lyöntipelissä
N50 Virpi Haataja 
pronssia lyöntipelissä

JUNNUT JOUKKUE SM PRONSSIA 
JOUKKUEELLA :
Joona Mäenpää
Dominic Jones
Antti-Jussi Lintunen
Otto Tolvanen
Mikko Sintonen
Juho Suomalainen
Taru Hjelm
Petra Jokisuu
Valmentajana ja joukkueen kaptee-
nina mukana oli David Silva.
Dominic Jones reikäpeli pronssia 
P21 sarjassa.

MUUTA
Kim Koivu Erkko Trophyn voitto, 
EM 9 ja MM edustus.
Seuran tuplamestaruus (LP ja 
Match Play) Nicklas Fromholz.
Jalos Shoot Out voittaja Miikka 
Savela

ALBATROSSIEN TEKIJÄT :
Lauri ja Juho Suomalainen, Jani 
Michelsson sekä Rasmus Pietilä.

Klubilla juhlittiin seuramme menestyjiä

Vasemmalta Petri Granat, Joona Mäenpää, Otto Tolvanen, Mikko Sintonen, Dominic Jones, 
Juho Suomalainen ja David Silva. 

Mecki Kåhre, reikäpeli pronssi-
mitalisti Dominic Jones ja Petri 
Granat.

Albatrossien tekijät Juho ja 
Lauri Suomalainen sekä Ras-
mus Pietilä.

Mecki Kåhre, N50 pronssimitalisti Virpi Haataja, N65 
pronssimitalisti Kyllikki Puuppo ja Petri Granat.

Kakkua leikkaamassa Kyllikki Puuppo (oik.) ja Virpi 
Haataja.
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Kuva-areena

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

Kuva Minna Rekolan hieno otos Pyhän Laurin seitsemänneltä väylältä.

Kuva Juha Vallivaaran utuinen kuva Pyhä Laurilta. Kuva Markku Saarisen kuvassa auringon säteet kultaavat kukat.
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Kuva-areena

Kuva Viveka Tverin kuvasi Kalkki-Petterin "sakuran". 

Kuva Matti Vatasen kuvassa on aamuaurinkoa ja usvaa.

Kuva Asko Ryhäsen kuvassa Pyhä Laurin väylä 16. viheriöltä 
kuvattuna.

Kuva Hanna Michelsson kuvasi Jani Michelssonin tiistaina 13.9. 
Pyhä Laurin 18. tiiboboksissa klo 19.43.
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TEKSTI JA KUVAT: URPO UOTILA

V ierailu Juha, "Juuso" Park-
kisen omakotitalon kellarissa 
Kirkkonummen Veikkolassa on 
hämmentävä kokemus. 

Ei sen vuoksi, että se ei ole 
kellari sanan perinteisessä mielessä – 
siellä ei ole saunaa, ei pannuhuonetta, ei 
peruna laaria, ei  hillo- eikä mehuhyllyjä.

Sen sijaan siellä on pieni soppi, talon 
isännän oma valtakunta radioineen, jää-
kaappeineen ja kuntolaitteineen. Mutta 
ennen kaikkea siellä on seinille kiinnitetty 
lukematon määrä golfpalloja. 

KUINKA PALJON?
"En ole tarkkaan laskenut, mutta noin 
3500–4000 golfpalloa, joista parisen tuhat-
ta on logopalloja", Juha Parkkinen arvioi.

SEURAAVAKSI KATTOON
Toden totta, tuntuu, että palloja on lähes 
joka paikassa.  Jo kellarin ulkopuolella nii-
tä  on laatikoissa odottamassa jatkokäsit-
telyä, sisällä logopalloja on lajiteltu aak-
kosjärjestykseen odottamaan lopullista si-
joittamista seinälle tai tarkemmin sanot-
tuna kattoon.

"Olen testannut miten pallot pysyvät 
parhaiten kiinni katossa. Nyt olen löytä-
nyt sopivan kiinnitysmassan ja suunnitel-
missa on viritellä pallot kattoon spiraalin 
muotoon", Juha Parkkinen paljastaa.

MISTÄ PALLOT?
"Löytöpalloja ovat, itsekin olen jonkin ver-
ran niitä kerännyt, mutta enin osa on pe-
likavereilta ja erityisesti Sorrin Matilta. 

Noin 80 prosenttia palloista olen saanut 
Matilta. Hänellä on aivan maaginen kyky 
löytää palloja."

Juha Parkkinen on tuttu hahmo St. Lau-
rence Golfin kentillä, voisi melkein  sanoa, 
että lähes päivittäinen.  Golfia hän on pe-
lannut vasta muutaman vuoden eli siitä 
lähtien kun hän jäi eläkkeelle. Nyt hän on 
68-vuotias.

HURJA KIERROS
Ennen golfiin hurahtamista Juha Parkki-
nen kuului siihen joukkoon, jonka mie-
lestä golf on höpö höpö -laji. Kuka viitsii 
harrastaa lajia, jossa  pitää osua vain pai-
kallaan olevaan palloon.

Innokkaana urheilumiehenä hän läh-
ti kuitenkin tuttavansa kanssa Löfkullan 

Juha Parkkisen näppärä keksintö

Golftaidetta kellarissa
Juuso  ja golfarin figuuri.
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kentälle  ja siitä se  alkoi.  Juha on aina 
harrastanut erilaisia pallopelejä, ja  niinpä 
hänellä oli sen verran pallosilmää tallel-
la, että ensimmäisellä tasoituskierroksella 
Lohjalla bogeypinnoja kertyi 70 ja tasoi-
tus putosi ryminällä 28:aan. Nyt Juha pe-
laa 9,5 tasoituksella.

Ensimmäiset löytöpallonsa Juha poi-
mi Kalkki Petterin kolmosväylän leveästä 
ojasta. Vähitellen palloja kertyi niin run-
saasti, että Juha  alkoi miettiä, mitä niil-
le  voisi tehdä. 

Täsmällisenä it-alan eläkeläisenä hän oli 
kirjannut  paperille ylös, milloin ja mistä ja 
minkälaisen pallon hän on saanut, ja aina 
sopivan hetken tullen hän tallensi  tiedot  
excel-taulukkoon.

Sitten syntyi idea "golfpallotaiteesta." 
Juha liimasi pallot betoniseinään. Osan 
palloista hän oli värjännyt etukäteen niin, 
että sai esille vuosiluvun 2005, jolloin ta-
lo on valmistunut, sen alle lempinimensä 
Juuso ja alimmaiseksi vuoden 2012, jol-
loin ensimmäinen golfpalloilla koristeltu 
seinä valmistui.

Taideteoksesta tuli niin hauska, että hän 
päätti tehdä toisen samanlaisen. Siihen ei 
tullut vuosilukuja eikä lempinimiä, vaan 
golfarin figuuri. 

PARISATAA KIERROSTA KAUDESSA
Ja kun alkuun oli päästy, seuraavana vuo-
rossa olivat logopallot. Niitä on nyt  kah-
della seinällä, ja pallot ovat logojen mu-
kaisessa aakkosjärjestyksessä. 

Palloihin liittyy monenlaisia tarinoita, 

mutta erityisellä lämmöllä Juha esitte-
lee neljä palloa, jotka on kehystetty mui-
den pallojen keskelle.  Yhdessä on Teemu  
Selänteen nimikirjoitus, toisessa Mikko 
Ilosen, kolmas pallo on se, jolla hän teki  
ensimmäisen holarinsa 8.5.2015 ja neljäs 
on oman kotiseuran eli St.Laurence Golfin 
logolla varustettu pallo.

Onko tämä tässä vai vieläkö golfpallois-
ta voi tehdä jotain uutta ja ennenkoke-
matonta?

"Eihän sitä koskaan tiedä, kunhan nyt 
ensin saan sen spiraalin tehdyksi", Juha 
tuumaa pilke silmäkulmassa.

Näin varmasti on, sillä golfkierroksen 
aikana ehtii miettiä kaikenlaista. Kierroksia 
kertyy kaudessa reilut parisen sataa ja 
useimmiten peliseurana on Pirjo-vaimo.

Aatosten seurauksena esimerkiksi Py-
hän Laurin kolmosväylän punaisen tiiaus-
paikan läheisessä puussa oleva osittain 
golfpalloilla vuorattu linnunpönttö  on Ju-
han käsialaa. Niinikään hän on ripustanut 
pöntöt Pyhän Laurin 18. väylän oikeas-
sa reunassa sijaitsevaan puuhun ja Kalkki 
Petterin 8. väylän lyöntipaikan läheiseen 
metsikköön. 

Logopallo poikineen

Neljä ikimuistoisaa palloa.
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Peliareena

PARI HARJOITUSSVINGIÄ ja siitä se lähtee.
Pallo tiille, hyvä lyöntiasento, katse  ker-

ran vielä väylälle ja sitten mennään. 
Kiva kilaus ja pallo lentää komeassa kaa-

ressa keskelle väylää. Huh, mies huokaa, se-
hän oli kuin "anopin lähtö". Kunhan nyt ei 
kuitenkaan kävisi niin, että  "ei niin hyvää 
avausta, ettei sitä kakkosella sössi..."

MIES PÄÄTTÄÄ LYÖDÄ kakkosen varman 
päälle. Niinhän siinä tietysti käy, että lyönti 
epäonnistuu ja pallo sujeltaa  täyttä vauh-
tia maata pitkin bunkkeriin. 

"Rat killer, käärmeen tappaja, worm kil-
ler", kuuluu pelikumppanin suusta. Eikä  sii-
nä edes auta Espanjan kentillä kuultu lau-
sahdus "Niby, not in the bunker yet." 

Mies ei itse nähnyt, minne pallo on vieri-
nyt ja niinpä hän aprikoi, pitäisikö lyödä va-
rapallo eli "profisario", kuten Italiassa kuu-
lemma sanovat. 

Kauan hänen ei kuitenkaan asiaa tarvit-
se mietttiä, sillä pelikumppani huikkaa, et-

tä  "bunussa on". "Norjalainen holari", kuu-
luu kolmannen suusta.

Nyt pitää olla tarkkana, kyllä bunusta 
greenille voi päästä, mies tuumaa toiveik-
kaasti. Sen hän on jo kuitenkin päättänyt, 
että kävi miten kävi, niin "tämä pallo pan-
naan pariksi viikoksi pakastimeen", kun ei 
isäntäänsä totellut.

Santamaila käteen, tukeva asento ja me-
noksi. Pallo nousee kauniisti ylös ja lentää 
suoraan seuraavaan bunuun. "Teit sitten 
rommelit", pelitoveri sanoo osaaottavasti.

Myös mies on allapäin, mutta jospa täs-
tä kuitenkin saisi tehdyksi "pepan" eli perus-
paarin bunuseikkailusta huolimatta.

Vihdoin griinillä. Putti lähtee, menee ohi, 
toinenkin valahtaa kupin vieritse. Sitten kol-
mas, mutta se jää parikymmentä senttiä ly-
hyeksi. Kommentteja alkaa kuulua.

"Miekkailetko, kun puttaat edestakaisin 
ohi."

"Lyhyet ei mene koskaan sisään, paitsi 
Pohjois-Koreassa."  

"Niin ja kunhan nyt vaan ei mitään sattui-
si..." huolehtii kolmas.

Mies on jo kuin maansa myynyt ja las-
kee, että seitsemän lyöntiä eli triplako täs-
tä nyt tulee. No,  onhan sekin parempi kuin 
triplasta seuraava "beagle".

Pallo rullaa koloon ja mies huikkaa merk-
karille, että "tuli kirves".

VAIKKA OMA PELI takertelee, ilahtuneena 
mies seuraa, että pelikumppanin peli sujuu, 
tämä nimittäin puttaa birkkua.

Kaveri puttaa, birkku menee ohi, samoin 
par-putti, mutta  vihdoin bogi-putti kolah-
taa kuppiin. "Birdie, joka lausutaan bogi", 
kuuluu kiukkuinen manaus.

Niinpä, sanoo kolmas ja muistuttaa, että  
"birkku päivässä pitää pron loitolla". 

Urpo Uotila

Tietoväylä kyseli, millaista läppää kentällä 
heitetään kierroksen aikana. Yllä muuta-
ma poiminta yleisimmistä kommenteista.

Kentällä kuultua

Markus Österlund
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JÄLLEEN KULUNEEN KESÄN aikana käytiin rauhalli-
seen tahtiin kova kilpailu seuran mestaruudes-
ta sarjassa reikäpeli ja ikä 70 vuotta täyttäneet. 
Mukana oli ennätysmäärä osanottajia, yli 20 ko-
vakuntoista golfaria seuramme nestorikilpagol-
fari Pertti Pepe Lehdon näyttäessä esimerkkiä 
nuoremmilleen. Ja onhan toki tämän kisan pa-
noskin merkittävä; eittämättä seuran arvokkain 
kiertopalkinto, Leo Dammertin lahjoittama ho-
peinen komea malja.

Tänä vuonna tuon maljan ja samalla seuran 
reikäpelimestaruuden sarjassa 70-v nappasi Olli 
Karkkila kukistamalla loppuottelussa selvästi 
Esko Erosen. 

Seuran 70 v  reikäpeli-
mestaruus

Kuva Esko Eronen ojentaa onnittelujen kera Olli Karkkilalle seuran 
mestaruusmitalin.

KIITOS ENSINNÄKIN taas tämän kauden va-
paaehtoisille onnistuneesta kisakaudesta. 
Toivottavasti olet jatkossakin mukana tule-
vissa tapahtumissa. Vanhoja konkareita, se-
kä uusia innokkaita vapaaehtoisia kaivataan 
ensi kaudelle mukaan. 

KIITOS myös kaikille toimikunnassa mu-
kana olleille, jotka olette toimiston kanssa 
tehneet yhteistyötä ja auttaneet tekemään 
kaudesta onnistuneen.

VAPAAEHTOISIA TYTTÖJEN EM-KISOIHIN 
2017 Ensi kauden suurin tapahtuma on tyt-
töjen EM-joukkue kilpailu, johon mahtuu 
mukaan 20 eri maata joukkueineen. Kaikki 
kynnelle kykenevät toivotetaan tervetulleik-
si mukaan vapaaehtoistoimintaan. Tehdään 
taas yhdessä huikea viikon kestävä onnistu-
nut kilpailu! Kilpailu pelataan Kalkki-Petteril-

lä siten, että kaksi päivää on lyöntipelejä ja 
kolme päivää pelataan reikäpelejä.

Tammikuusta alkaen alamme kerätä va-
paa ehtoisia kasaan eli varaathan jo nuo kisa-
päivät kalenteriin 11.–14.7.2017. Näyt tä vät 
avajaiset vietämme maanantaina 10.7. ja 
päättäjäisiä lauantaina 15.7. klu bim me ym-
pärillä. Tarkemmista vapaaehtois töistä ja vuo-
roista tiedotamme myöhemmin lisää. Tam-
mikuussa tulee lisää infoa koti sivuillemme. 
Ilmoittautumisia otetaan jo vastaan eli voit 
laittaa sähköpostia allekir joittaneelle susan-
na.holm@stlg.fi mitkä päivät sinulle sopivat 
ja oletko ollut aiemmin va paa ehtoisena ja 
missä tehtävissä olet ollut.

TALVIHALLI on taas käytössänne ja tämän 
kauden ”talvihallin oven” voi käydä lataa-
massa toimistossa korttiisi, joten muistat-
han ottaa klubi/avainasiakas kortin mukaan. 

Laskut lähtevät hallikortista tammikuussa. 
Korttien hinnat jäsenille: Aikuiset 75€ ja jun-
nut 40€. Talvihallin ovi toimii ainoastaan la-
datulla kortilla, joten muistathan käydä la-
taamassa kortin ennen toimiston lomia.

Talvihalli on käytössä ajalla 14.11.2016–
31.3.2017.

TOIMISTON LOMA JA TALVEN PÄIVYSTYS
Toimisto lomailee kokonaan 9.12.2016–
14.1.2017 välisen ajan.

Päivystys taas tammikuusta 15.1.2017 al-
kaen arkisin.

Tarkempia toimiston päivystys ja paikal-
la oloaikoja ilmoittelemme kotisivuillamme 
talven aikana.

Oikein pirtsakkaa talven aikaa ja pitäkää 
svingi kunnossa hallilla. 

Susu, Teemu ja Mecki

Pelitoimisto

Toimiston talviterveiset
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S enioritoimikunta sai viime ke-
vääl lä kolme uutta jäsentä; 
Mat ti Blomqvist, Ensio Ryy-
nänen ja puheenjohtajaksi al-
le kirjoit taneen Juha Holmin. 

Van hoina jäseninä jatkoivat Anne Sorri ja 
Antti Töyrylä. Vaikka toimikunnan jäse-
nissä tapahtui suuri muutos eivät hyväk-
si koetut tapahtumat/kisat muuttuneet.

MENESTYSTÄ SM KISOISSA
Moni StLG:n  jäsen menestyi mainiosti 
SM-tason kisoissa. Kyllikki Puuppo sai 
pronssia N65 lyöntipelissä, Virpi Haata-

Uusia vetäjiä, 
vanhat hyvät tapahtumat

ja pronssia N50 lyöntipelissä ja Kari Ny-
man hopeaa M65 lyöntipelissä. 

Erityismaininnan ansaitsee Pepe Leh-
don M80 SM lyötipelissä pelattu 84 lyön-
tiä eli kolme lyöntiä alle oman ikänsä ja ta-
soituksensa. Hän sijoittui SCR-sarjassa ja-
etulle neljännelle sijalle ja ykköseksi HCP-
sarjassa. 

SM reikäpeli N50-sarjassa Virpi Haata-
ja ja Kyllikki Puuppo ylsivät jaettuun 5. si-
jaan. Senioreiden seurajoukkueiden M55 
SM-kilpailussa Kari Nyman, Teppo Matti-
la, Aarre Mäenpää ja Pekka Tuomola 
ylsivät 8. sijaan. Miehet 65 joukkue SM-kil-

pailussa Pekka Naumasen, Risto Ran-
tasen ja Kari Nymanin sijoitus oli 5. M65 
ranking scr:ssa Kari Nyman oli toinen ja 
HCP sarjassa ykkönen. 

Audi Finnish Senior Tour ranking Virpi 
Haataja oli kolmas. ja Kyllikki Puuppo vii-
des. 

Kyllikki Puuppo valittiin Suomen jouk-
kueeseen Espanjassa pelattuun Master 
Team Championshipiin. Joukkue oli 6. 
AFST M55 SM-lyöntipelissä Teppo Matti-
la oli 11. AFST ranking M55 Teppo Mattila 
oli 24. ja Kari Nyman 46. Nämä sijat oike-
uttavat pelioikeuteen M50 Tourille 2017. 

TEKSTI: JUHA HOLM

Sennut

Kuva Hienot pokaalit 
odottivat ottajiaan  

junioreiden ja senioreiden 
mestaruuskisoissa.



Kuva Junioritoimikunnan puheenjohtaja Mari Einiö, senioreiden lp-mestaruuskisojen 
kolmas Pirkko Sandberg ja voittaja Lea Eronen.
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M75 Tourin SM lyöntipelissä Leo Dam-
mert oli 32. ja Martti Valle 35.

Klubimme jäsenet pelasivat monia 
muitakin SM-tason ja eri Tourien kisoja 
hyvällä menestyksellä, mutta kaikkia nii-
tä on mahdoton tässä luetella.

Seuraotteluita pelattiin viisi kappaletta, 
joista valitettavasti voitimme vain yhden. 
Se oli Matin luotsaama MGC-PGC-StLG-
Kurk kisa Mastersissa. 

Muut ottelut olivat: NGCC-StLG-HGK, 
EGS-StLG, SHG-StLG-PGH ja Kurk-StLG. 
Viimeksi mainitut ottelut pelataan ensi 
vuonna Lohjalla, joten kotikenttäetu on 
puolellamme.

Sennujen reikäpelimestaruuksista tais-
teltiin tiukasti kesän aikana. Voittajiksi saa-
tiin M55 Kari Nyman ja M70 Olli Karkkila. 
M70 sarjaan ilmoittautui peräti 24 pelaa-
jaa! N50 ei pelattu lainkaan vähäisen kiin-
nostuksen johdosta.

Senioreiden lyöntipelimestaruudet rat-
kottiin junnujen kanssa 10–11.9. Kentät 
olivat loistavassa kunnossa, ja pelaajia riit-
ti lähes joka sarjaan. Naisista oli taas pu-
laa, joten heillä oli vain yksi sarja. Naisten 
sarjan kolme parasta oli: 1) Lea Eronen 2) 
Saila Miettinen-Lähde 3) Pirkko Sandberg. 
M55 sarjan: 1) Kari Nyman 2) Jouni Puup-
po 3) Pekka Tuomola. M65 1) Risto Ran-
tanen 2) Matti Salmi  3) Stig Lönnqvist. 
M70: 1) Hannu Tiira 2) Esko Eronen 3) Jou-
ko Makkonen. M75: 1) Martti Valle 2) Leo 
Dammert 3) Pentti Kaisti.

Seniorit/Juniorit Ryder Cup oli jälleen 
suosittu junnujen keskuudessa. Sennuja 
oli niin vaikea saada mukaan, että kisan 
tulevaisuus on vaakalaudalla, mikä on to-
della sääli näin perinteikkäälle kisalle. Jun-
nut voittivat 13/7. 

Juha Holm

Sennut

Kuva Senioreiden lp-mestaruuskisojen M75 kolmas Pentti Kaisti, voittaja Matti Valle ja 
toinen Leo Dammert. sekä Mari Einiö.
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Kuva Senioreiden lp-mestaruuskisojen M55 kolmas Pekka Tuomola, voittaja Kari 
Nyman ja toinen Jouni Puuppo sekä oikealla senioritoimikunnnan pj. Juha Holm.
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Sennut

Senioritoimikuntaan valitsemiseni myötä 
sain kunnian toimia Uudenmaan Seniorei-
den reikäpelien (UAS rp) kapteenin tehtä-
vässä. Nimensä mukaisesti reikäpelejä pe-
lataan Uudenmaan seurojen senioreiden 
kesken siten, että joukkueeseen kuului ker-
ralla yksi nainen, kaksi miestä ja pelaajia sai 
vaihtaa aina eri otteluihin.

StLG:llä oli puolustettavanaan edellisen 
vuoden voitto, joten haasteita löytyi.

Tänä vuonna joukkueessa pelasivat Kyl-
likki Puuppo, Kristiina Ulvio-Peltonen, Vir-
pi Haataja, Teppo Mattila, Aarre Mäenpää, 
Pekka Naumanen, Pekka Tuomola ja Ka-
ri Nyman.

Tehtäväni kapteenina osoittautui "lap-
sellisen helpoksi", sillä vaikka vaihdoin pe-
laajia aina eri otteluihin, niin joukkue toi 

varmasti voiton kotiin. Hyvistä pelaajis-
ta oli helppo valita vuorollaan voitokkai-
ta pelaajia.

Luonnollisesti voitimme koko kilpailun!
Oma tehtäväni oli lähinnä vastustaja-

joukkueen kapteenin kanssa seurustelua 
ja pelailua, sillä pelituloksellamme ei ollut 
vaikutusta lopputulokseen. Oli mahtavaa 
pelata vierailla kentillä ja tavata loistavia 
ihmisiä. Vahvin panokseni luultavasti osui 
ennen kierrosta aamupullan ja pelin jäl-
keen lounaan syömiseen.

Suuret kiitokset  kesän aikana joukku-
eessa pelanneille – oli ilo ja kunnia toimia 
kapteeninanne ja olla osallisena saavutta-
massanne menestyksessä.

Ensio Ryynänen

Seitsemät treffit
Kesän aikana pidettiin seitsemät 
Senioreiden treffit, joissa kävi yh-
teensä 48 senioria. Aamulla klo 9.00 
lähtivät ensimmäiset pelaajat mat-
kaan. Ryhmät pyrittiin järjestämään 
niin, että kesän aikana sai pelata 
mahdollisimman monen kanssa. 

Kierroksen jälkeen arvottiin pa-
rit, ja paras tai huonoin yhteenlas-
kettu bogeytulos voitti. Pelimuo-
tojakin vaihdeltiin. 30 innokkainta 
kutsuttiin finaaliin, jonka jälkeen 
syötiin lounas yhdessä.

12.7. nais- ja senioritoimikunta 
järjesti klubimatkan kaikille jäsenil-
le Wiurila Golfiin Saloon. Matkalle 
lähti 23 seuramme jäsentä. 

Paikan päällä saimme erittäin 
hyvää palvelua: tj toimi startterina 
ja toimisto laski tulokset. Ilman kil-
pailuahan golfarit eivät osaa olla. 

Kierroksen jälkeen söimme 
maukkaan lounaan yhdessä ja läh-
dimme kohti kotia. Matkaevääksi 
saimme tj:ltä suklaarasian ja muu-
taman karkkipussin, jotka jaoim-
mekin kristillisesti bussissa. Ensim-
mäinen päivän vesisadekin saatiin 
kotimatkalla.

Anne Sorri

Helppo homma

Kuva Reikäpeli Cupissa Keimolassa finaalin voittivat (kuvassa) Pekka Tuomola, Kyllikki 
Puuppo sekä Teppo Mattila ja muut voitokkaat pelaajat kesän aikana olivat: Kristiina 
Ulvio-Peltonen, Virpi Haataja, Aarre Mäenpää, Pekka Naumanen ja Kari Nyman.

Kuva StLG:n seniorit voittivat neljän 
klubin (StLG, PGC, KuG ja MGC) seuraot-
telun Masterissa.
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Ladyt

 Kuva Naisten kauden avajaisissa kisailtiin aluksi puttigriinillä.

L ämpimät kiitokset naisille tästä kau-
desta! Nyt on aika siirtää ajatukset 
ensi kauteen. Tarvitsemme mukaan 
aktiivisia naisia klubin toimintaan. 

Ensi kaudella saman toimikunnan alla ovat 
naiset, midit ja klubitoimikunta. Mitä use-
ampi tulee mukaan perustettavaan toimi-
kuntaan niin sitä vähemmän se teettää työ-
tä sen jäsenillä. Jaettu ilo on isompi, mutta 
työmäärä pienempi.  

Antakaa hyvät ehdokkaat ilmi Sirpa Är-
mäselle: sirpa.armanen@gmail.com tai Ka-
ti Kaleniukselle kati.kalenius@saunalahti.fi.

Peli-illat siirretään ensi kaudella sunnun-
tai iltapäivään ja niitä järjestetään kerran 
kuukaudessa. Peli-iltapäiviin ovat tervetul-
leita kaikki seuran aikuiset jäsenet. Naisille 
on omat lähdöt. Koska iltapalasta tuli niin 
paljon palautetta se jätetään pois ja peli-il-
lan hinta on jatkossa pienempi. 

Ecletic, birdiepuu ja päivän pelireissukin 
ovat olleet toivelistalla. Kaikenlaisia ideoita 
voi ehdottaa tulevalle toimikunnalle. 

Nämä kaikki toteutuvat vain jos saam-
me toimikuntaan uusia jäseniä. Tervetuloa 
mukaan järjestämään kivoja juttuja! Muka-
via talviharjoitteluja kaikille ja nähdään vii-
meistään ensi vuonna! 

Terveisin naistoimikunta

Tule mukaan klubin ladytoimintaan
 Kuva Naisten peli-illassa oli muun muassa hauskin hattu kisa. Kuva Optikko Nyman Synsam Ladies Openin 

lyöntipelisarjan voittaja Maarit Andersson ja 
toiseksi sijoittunut Emma Sandberg.  

Kuva Puttikisan tuloksia kirjaamassa Anna-
Kristiina Lagerstedt ja Kristiina Ulvio-Peltonen
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Midi toimikunta 2016

Midit

Vuonna 2016 St. Laurencen midi- ikäiset 
pelaajat pelasivat ahkerasti seuran omia 
kisoja, sekä Suomen virallista Mid Touria. 
Michelssonin Jani edusti seuramme väre-
jä Kytäjällä käydyssä maaottelussa Ruotsia 
vastaan, jonka Suomi luonnollisesti voitti. 
Suomen midrankingissa naisten sarjassa 
korkeimmalla on Virpi Haataja, sijalla 13 
ja miehissä korkeimmalla seuramme jäse-
nistä on Antti Ulvio sijalla 12. 

Seurana St. Laurence Golf on midi-ikäi-
sissä koko Suomessa kuudentena. 

Tuttuun tapaan kuluva kausi ollaan 
pelattu kuukausikisaa, joka tuntuu vuosi 
vuodelta säilyttävän suosionsa. Kuukau-
sikilpailujen voittajat kaudella 2016: 

huhti–toukokuu: Panu Kärjes   
kesäkuu: Arto Ranua
heinäkuu: Aarre Mäenpää
elokuu: Panu Kärjes
syyskuu: Kimmo Backman

Erityiskiitos kuukausikisan sponsoreille: 
Klim-Ko LTD, Elokuvateatteri Kino Vaaku-
na, Lohjan Sähkö- ja Automaatio, Budget 
Sport ja Café Carnevale. Eniten kortteja tä-
nä vuonna pelasi Petri Hesso (101 kpl). 
Koko kauden aikana jätettyjen korttien 
paras keskiarvo: (10 parasta korttia) Panu 
Kärjes kierros keskiarvo = 68,4! Valkoisilta 
pelattu paras tulos tuli Miikka Savelan 
toimesta, 69. Naisilla sinisiltä paras tulos 
oli Virpi Haatajan 82 lyöntiä.

Tänä vuonna midien kisoihin sai ensim-
mäistä kertaa osallistua myös 30 vuotiaat. 
Ikärajan pudotus toi muutamia pelaajia li-
sää meidän omiin kisoihin, enemmänkin 
toki olisi voinut olla, mutta ehkä “junio-
ri” osasto oli vielä vähän vieraskoreita tai 
ujoja. Ensi vuonna midien toiminta jat-
kuu osana klubitoimikuntaa ja millä taval-
la homma muuttuu, tullaan tiedottamaan 
myöhemmin keväällä. Omasta puoles-
ta haluan kiittää kaikkia miditoimintaan 
osallistuneita näiden kahden viime vuo-
den aikana. Hyvää talviunta ja nähdään 
ensi keväänä kentällä – klubilla. 

Esa Lahdenpää – Mid PJ.

Esa Lahdenpää pitämässä Wirkkala 
Trophyn kisainfoa.
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K ausi 2016 on ollut vilkas ja ta-
pahtumarikas. Seuran omille 
junnuille järjestettiin suosittu 
kesäleiri, 9r kisoja Kalkkiksella, 
par3 kisoja ja joka torstai peli-

iltoja. Pitkästä aikaa seura pystyi osallistu-
maan joukkue SM-kilpailuun, jossa seuran 
juniorit voittivat pronssia, alueellisesti pär-
jättiin hyvin Tsemppi Tourilla eri sarjoissa 
ja Juho Suomalainen sijoittui 3. Finnair 
Junior Tourin kokonaiskilpailussa. 

Kausi käynnistyi kesäkuun alussa leiril-
lä, jossa oli 24 innokasta junnua. Leiriläi-
sistä puolet olivat uusia harrastajia ja lo-
put jo pelaavia junnuja. Ohjaajina leirillä 
Pro Henri Salosen kanssa olivat Anni-
ka Dillström, Mikkis Bertling ja seu-

ran omat junnut Otto Tolvanen ja Elsi 
Tahvanainen. Junnut ja ohjaajat viihtyi-
vät leirillä ja järjestämme leirin myös en-
si kesänä.

Perinteinen Ryder Cup junnujen ja sen-
nujen välillä pelattiin heinäkuussa kuu-
dennen kerran ja junnut johtivat kilpai-
lua ensimmäisen päivän jälkeen 2/6. En-
simmäisenä päivänä nähtiin tiukkoja ot-
teluita joista moni ratkesi vasta viimeisel-
lä reiällä. Sunnuntaina oli vuorossa singlet 
ja kilpailu päättyi junnujen voittoon 7/13. 

Junnutoimikunnan järjestämät kilpailut 
ja tapahtumat ovat avoimia kaikille seu-
ran junnujäsenille, joita tällä hetkellä on 
221. Päättyneellä kaudella olemme järjes-
täneet torstaisin peli-illan Kalkki-Petteril-

lä, jossa on tutustuttu pelaamiseen isol-
la kentällä seuran junnuohjaajien/isompi-
en junioreiden/edustuspelaajien kanssa. 
Jatkamme peli-iltoja myös ensi kaudella 
Kalkki-Petterillä ja par3 kentällä.  

Koulugolf-projektin myötä kentälläm-
me on tänä vuonna käynyt tutustumassa 
liki 50 koululuokkaa lajiin, tarkoittaen noin 
1000 oppilasta. Pron opissa ovat käyneet 
niin ala- kuin yläkouluikäiset oppilaat. Pää-
asiassa kentällä ovat käyneet lähikoulujen 
oppilaat, jotka pääsevät paikalle kävellen 
tai polkupyörillä. Tutustuminen on kou-
luille ilmainen, seura tarjoaa opetuksen 
ja lainamailat. 

Junnujen harjoitukset jatkuvat talvihal-
lissa viikolla 46, talvihallikausi kestää maa-

Junnut

Junnujen kausi 2016
Junnujen ja sennujen Ryder Cupin 
voitti tänä vuonna junnut. 

Erkko Einiö
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Junnut

liskuun loppuun saakka. Pro Henri Salo-
sella on kolme ryhmää valmennettavana 
ja näiden lisäksi on viisi harrasteohjaaji-
en ryhmää. Muutamiin ryhmiin mahtuu 
vielä junnuja, Mari Einiöltä saa lisätie-
toja kaikissa junnuihin liittyvissä asioissa 
ja junnujen ajankohtaiset asiat löytyvät 
nettisivuiltamme http://www.golfpiste.
net/stlg/juniorit/?p=ajankohtaista

Junnutoimikunnan jäsenet kaudella 
2016 Mari Einiö, pj, Teemu Tolppala sih-
teeri , Petri Tahvanainen, Henri Salonen, 
Erkki Suomalainen, Harri Jalkanen, An-
nika Dillström, Pasi Valjakka, Mikko-Pek-
ka Bertling 

Junnutoimikunta kiittää kaikkia junnu-

ja, vanhempia, ohjaajia ja toimintaam-
me tukeneita jäseniä ja yrityksiä! Kiitos 
kirpputorilahjoituksista ja tavarapalkin-
noista, joita kilpailuissa olemme saaneet 
jakaa.

Lohjalle pronssia Junioreiden SM-
Joukkuekilpailussa, joukkueessa pelasi-
vat:
Joona Mäenpää, Dominic Jones, Ant-
ti-Jussi Lintunen, Otto Tolvanen, Mikko 
Sintonen, Juho Suomalainen, Taru Hjelm, 
Petra Jokisuu. Valmentajana ja joukkueen 
kapteenina mukana oli David Silva. 

Mari Einiö
Junioritoimikunnan pj.

JUNNUJEN MESTARIT 2016

T16
1. Elsi Tahvanainen 
2. Sanni Tolvanen 
3. Auri Einiö 
P16
1. Kalle Jalkanen
2. Nuutti Kanto
3. Elmo Juujärvi

PAR3 MESTARUUSKILPAILU
1. Oosa Tahvanainen 
2. Rasmus Lindberg  
3. Alexander Ruotsalo  
4. Elias Norrby 

KAUDEN PÄÄTTÄJÄISISSÄ PALKITUT: 
Junnuhenki 2016: Elmo Juujärvi
Suurin tasoituksen pudottaja: 
Elsi Tahvanainen 
Aktiivinen osallistuja: Sani Juujärvi
Kehittynein pelaaja: Linus Granström
Hyvä asenne: Aapo Jalkanen   
Iloinen tsemppari: Saara Valjakka   
Iloinen tsemppari: Max Suvanto 
Iloinen tsemppari: Elias Norrby  
Vuoden valmentaja 2016: 
David Da Silva
Elvin palkinto: Elmo Juujärvi

STIPENDIT:
Juho Suomalainen
Mikko Sintonen
Dominic Jones
Antti-Jussi Lintunen
Otto Tolvanen
Joona Mäenpää  
Taru Hjelm  
Petra Jokisuu
Rasmus Pietilä
Lauri Suomalainen  
Elsi Tahvanainen  
Elmo Juujärvi  
Alexander Ruotsalo       
Julius Kyyhkynen      
Ella Palovaara            
Oosa Tahvanainen    
Nuutti Kanto

Kuva Puttiharjoituksia keskiviikon 
kesäharkoissa.

Kuva  Palkittuja kauden päättäjäisissä, 
vas. Juho Suomalainen, Otto Tolvanen
ja Rasmus Pietilä.

Kuva Reippaat kesäleiriläiset 
leirin viimeisenä päivänä.
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RYHMÄT LOHJALLA (varaustilanne 30.11.2016)
Keskiviikko klo 13–14 (Seniori-ryhmä – 5 paikkaa vapaana) 
Keskiviikko klo 14–15(Seniori-ryhmä – 1 paikka vapaana) 
Keskiviikko klo 17–18 (Avoin-ryhmä – 2 paikkaa vapaana) 
Keskiviikko klo 18–19 (Naisten-ryhmä – 1 paikka vapaana) 
Keskiviikko klo 19–20 (Avoin-ryhmä – 1 paikka vapaana)
PÄIVÄT: 18.1, 25.1, 1.2, 8.2, 15.2, 22.2, 8.3, 15.3, 22.3, 5.4 – Hinta 270€/hlö
Lauantai klo 12–13 (Avoin-ryhmä – 5 paikkaa vapaana)
PÄIVÄT: 28.1, 4.2, 11.2, 4.3, 11.3, 18.3, 25.3 – Hinta 199€/hlö
Ryhmäkoko Lohjalla minimi 3 ja maksimi 5 henkilöä. 

RYHMÄT SUOMENOJAN SEASON GOLF
Tiistai klo 17–18.30 (Avoin-ryhmä – 2 paikkaa vapaana) 
Tiistai klo 19–20.30 (Avoin-ryhmä – 5 paikkaa vapaana)
PÄIVÄT: 17.1, 24.1, 31.1, 7.2, 14.2, 7.3, 14.3, 21.3 – Hinta 310€/Hlö
Sunnuntai klo 11-12.30 (Avoin-ryhmä – 6 paikkaa vapaana) 
Sunnuntai klo 13–14.30 (Avoin-ryhmä – 4 paikkaa vapaana)
PÄIVÄT: 15.1, 22.1, 29.1, 5.2, 12.2, 26.2, 5.3, 12.3, 19.3, 2.4 – Hinta 395€/Hlö
Ryhmäkoko Seasonissa minimi 4 henkilöä ja maksimi 6 henkilöä. Hinta sisältää 
myös Seasonin lähipelialuemaksut, jokainen oppilas kustantaa itse rangepallot 
harjoitusten yhteydessä. 

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

HENKILÖKOHTAINEN VALMENNUS  
TALVIKAUDELLA (14.11.16 – 31.3.17)

Haluatko kehittää lajitaitojasi henkilökoh-
taisella harjoittelulla yhdessä valmentajan 
kanssa? Treeniaikataulu ja sisältö suunni-
tellaan aina yhdessä pelaajan toiveet huo-
mioiden. Pelaaja sitoutuu myös omatoi-
miseen harjoitteluun, jolloin valmennuk-
sesta saa parhaan hyödyn. Ensimmäisellä 
kerralla käydään tavoitteet läpi, keskustel-
laan sisällöstä ja kartoitetaan lähtötilanne. 
Tule kehittymään henkilökohtaisessa val-
mennuksessa!
OPETUS LOHJALLA
5 tunnin paketti 1 henkilö 285€ 
2 henkilöä 350€
10 tunnin paketti 1 henkilö 540€  
2 henkilöä 675€
OPETUS SEASON GOLFISSA
5 tunnin paketti  1 henkilö 332€ 
2 henkilöä 404€ 
10 tunnin paketti 1 henkilö 630€ 
2 henkilöä 765€. Hinnat Seasonissa sisältä-
vät myös lähipelialuemaksut. Range-pallot 
pelaaja kustantaa omakustanteisesti.
HUOM! Henkilökohtaisen osuuden ope-
tuksesta voit myös maksaa käteisen ja 
korttimaksun lisäksi Smartum liikuntase-
telillä, Smartum Saldolla sekä Edenredin Vi-
rike-kortilla. Opetusvaraukset ja lisätiedot:  
henri.salonen@stlg.fi / 040 685 7747

Tervetuloa kehittymään talven 
opetusryhmissäni. Ryhmiä on niin Lohjalla, 
kuin Espoon Season Golfissa ja niiden 
aikataulut löytyvät alta. Mikäli jokin 
harjoituskerta jää sinulta väliin, järjestän 
keväällä korvaavan harjoituskerran 
varsinaisen jakson päätyttyä.
Voit myös kerätä oman pienen 4–5 henkilön 
ryhmän, jolloin suunnittelemme aikataulun 

ryhmän toiveiden mukaan. Annan myös yksityisopetusta ja 
henkilökohtaista valmennusta molemmissa harjoituspaikoissa

Henrin opetus-
ryhmät 2017 

Pro

TASOKAS OPETUS - JA PELIMATKA  
PRAIA DEL REYHIN PORTUGALIIN
Portugaliin 28.3.– 4.4.2017
Vetäjänä toimii pro Henri Salonen
Paketin sisältö: Lennot 28.3.2017 
Helsinki–Lissabon 4.45 - 7.40 TP 791
4.4.2017 Lissabon–Hki 21.25–04 *TP 792
Majoitus: Praia Del Rey Marriott 5*, 2 hh,
aamiainen ja kaksi illallista sisältyy hintaan.
(www.praia-del-rey.com)
Greenfeet: 3 kierrosta Praia Del Rey 
3 kierrosta Royal Obidos
Pro Henri Salosen opetusta.
Hinta 1299 € /hlö + golfbägin kuljetus
Yhden hengen huonelisä 226 €.
Kyselyt: henri.salonen@stlg.fi
040 685 7747
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Takana on kolmas kausi Kalkki-Petterin 
kunnostustöissä. Tämän kauden aikana 
uudistettiin lisää lyöntipaikkoja ja bunk-
kereita. 

LYÖNTIPAIKKAREMONTIT
Kauden aluksi viimeisteltiin väylän 14 pu-
nainen lyöntipaikka ja uudistyön jälkeen 
lyöntipaikan pinta-ala suureni mukavasti.

Väylällä neljä rakennettiin kokonaan 
uusi keltainen lyöntipaikka, joka sijoitet-
tiin muiden lyöntipaikkojen kanssa sa-
maan linjaan ja kuivempaan paikkaan 
säilyttäen väylän mitta edelleen samana. 
Vanhan teen ympäristö oli aina märkä, 
kun sadetuksesta suurin osa osui teealu-
een ulkopuolelle.

Väylällä 4 punaisen/sinisen lyöntipai-

Kunnostustöitä tällä kaudella
kan ongelmana oli muun muassa epä-
tasainen pinta ja heikko kastelu. Pinta-ala 
oli kyllä riittävä. Uudistettu lyöntipaikka 
tehtiin samalle paikalle, eikä väylän mit-
ta muuttunut. 

Toinen iso lyöntipaikkaremonttikohde 
oli väylillä 3 ja 16. Molemmille lyöntipai-
koille haluttiin lisää pinta-alaa ja niiden 
suuntausta muutettiin väylän keskilinjaa 
kohti. Erityisesti 3. väylän lyöntipaikka oli 
suunnattu vasemmanpuoleiseen vesies-
teeseen. Väylä 16 on par3 väylä ja lyönti-
paikka on kovalla kulutuksella, joten lyön-
tipaikan pinta-alan lisääminen oli tarpeen. 
Kaikkien lyöntipaikkaremonttien yhtey-
dessä uusittiin niiden kastelujärjestelmä. 
Sijoittamalla ns. sektorisadettimet lyönti-
alueen reunaan, pystytään kastelua sääte-

lemään niin, että kastelu on tehokkaam-
paa eikä vettä hukkaudu turhaan ympä-
ristöön.

Kalkki-Petterin lyöntipaikoilla 7, 10, 12, 
13, 15 uusittiin tässä vaiheessa vain kaste-
lujärjestelmä, sillä niiden isompi remontti 
ei nyt ollut ajankohtaista, mutta kastelun 
tehostaminen oli tarpeen. 

Välillä kävimme Pyhän Laurin puolella 
uusimassa samalla menetelmällä viiden 
lyöntipaikan (1, 2, 4, 16 ja18) kastelujär-
jestelmät.

BUNKKERIREMONTIT
Myös bunkkereiden kunnostustöitä jat-
kettiin. Kaikki Kalkki-Petterin bunkkerit 
ovat siinä kunnossa, että ne pitäisi käy-
dä lävitse lähivuosina, mutta nyt jatket-

Kenttämestari

Kuva 3. ja 16. teen remontin 
talkooporukka.
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tiin ns. pahimmasta päästä. Isoin muutos 
tapahtui viheriön 7 bunkkereissa ja väy-
län 9 väyläbunkkereissa. Kunnostuksessa 
on uusittu kuivatus, vaihdettu hiekka se-
kä muotoiltu pohja sekä reunat uudelleen. 
Ympäristöt on viimeistelty siirtonurmella.
Lisäksi kunnostimme viheriön 17 bunkke-
rit ja par 3 kentän yhteydessä olevan chip-
pigreenin harjoitusbunkkerin.

KUIVATUSONGELMAT
Kauden aikana teimme kunnostustöitä 
myös Pyhän Laurin puolella ja kohteena 
olivat erityisesti kuivatusongelmat. Mo-
lemmilla kentillä ilmenee säännöllisesti 
kuivatusongelmia, jotka johtuvat mm. tu-
koksista, kuivatusjärjestelmän rikkoutumi-
sesta tai putken korko on pielessä. Tukok-
sia aiheuttaa eniten puiden juuret, jotka 
kulkeutuvat käsittämättömän pitkän mat-
kan päästä putkeen. Pahimmillaan olem-
me korjanneet putkitukoksia, jossa halkai-
sijaltaan 200 mm putki on täynnä juurta 
yli 10 m:n matkalla. Pyhän Laurin puolel-
la tukoksia aiheuttavat myös rautasaostu-
mat, sillä maaperässä on rautaa, joka ha-
pettuessaan muuttuu ruskeaksi mössöksi.
Tiedossa on vielä useita kohteita, joiden 
kuivatus pitää tarkistaa ja korjata ensi kau-
della.

PYHÄN LAURIN VIHERIÖ 5
Pyhän Laurin viheriölle 5 tehtiin nurmen 
vaihto. Useamman vuoden ajan on nur-
men huono kunto aiheuttanut ’harmai-
ta hiuksia’. Juuristo ei ole kehittynyt paria 
senttiä syvemmälle. Matalajuurinen nur-
mi ei kestä hoitotöitä eikä pelaamista, se 
ei pysty hyödyntämään maassa olevia ra-
vinteita ja elää koko ajan ns. kädestä suu-
hun. Tällainen nurmi ei siedä virittämistä 
kisanopeuteen eikä edes normaalia leik-
kuuta. Kesähelteellä kuivuusvauriot syn-
tyvät päivässä.

Vanha nurmi oli rönsyröllin ja kylänur-
mikan sekoitusta, mutta rönsyrölli on se 
toivottava nurmilaji. Kylänurmikka on ’rik-
kakasvi’ joka leviää ympäristöstä viheriölle, 
kun olosuhteet ovat sille suotuisat. Nur-
men vaihdolla ja kasvualustan maanpa-
rannuksella toivotaan nurmen laadun pa-

Kenttämestari

Kuva 3. ja 16. teet valmiina.

Kuva 3. teen pohjatöitä.

Kuva 9. väylän oikea bunkkeri 
kunnostettuna.
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ranevan. Uusi oma siirtonurmi on rönsy-
rölliä. 

Viheriö sijaitsee metsän ympäröimä-
nä ja on turhan varjoisa rönsyröllille, vaik-
ka puustoa on harvennettu vuosien aika-
na. Tulevana talvena pitää harventaa vie-
lä lisää, jos aiomme saada uuden nurmen 
menestymään. 

AJATUKSIA KAUDELLE 2017
Ensi vuoden EM kilpailut ovat kentänhoi-
dolle iso urakka, mutta mielenkiintoinen 
haaste. Kisat pelataan Kalkki-Petterin puo-
lella, ja siksi ei siellä tehdä isoja remontte-
ja ainakaan alkukaudesta. Keskitytään vain 
viimeistelemään keskeneräiset kohteet ja 

panostetaan enemmän hoitotöihin.
Pyhän Laurin puolella pitäisi jatkaa 

lyöntipaikkojen kastelujärjestelmän uusi-
mista, bunkkereita riittää kunnostettavak-
si (kankaat pois, reunojen ja pohjan muo-
toilua jne.) ja kuivatusta uusittava.

Tärkeimpänä olisi kuitenkin viheriön 2 
perusteellinen kunnostaminen, sillä siinä 
on samantapaisia ongelmia kuin 5 vihe-
riöllä, mutta pelkkä nurmen vaihto ei tai-
da riittää. Pitää ensin selvittää mitä mah-
dollisia rakenteellisia ongelmia siinä on ja 
sitten tehdä päätös remontin laajuudes-
ta. Toivottavasti tämän ongelman kimp-
puun päästään viimeistään ensi syksynä.

Talven aikana on pakko harventaa 

puustoa erityisesti lyöntipaikkojen lähei-
syydessä. Monella lyöntipaikalla puiden 
juuristo sekä neulasmassa tukehduttavat 
nurmen kasvun, kun iso puu kasvaa aivan 
lyöntipaikan laidalla.

Ensi kaudesta on siis odotettavissa mie-
lenkiintoinen ja työntäyteinen golfkausi. 
Nyt yritetään ensin hengähtää hetken ja 
ladata akkuja tulevaa varten. Parhaiten 
tämä onnistuu, jos on oikea talvi ja lumi 
peittää maan joulukuusta maaliskuulle  

Talviliikunnan riemuja toivotellen 
Kenttämestarit Irmeli ja Mikko 

sekä kenttähenkilökunta

Kenttämestari

Kuva 7. väylän oikea griinibunkkeri 
ennen kunnostusta.

Kuva 7. väylän oikea griinibunkkeri 
kunnostuksen jälkeen.

Kuva 16. teen pohjapöitä. Kuva Uuden16. teen käyttöönotto.
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Pepen palsta

A luksi tahdon kiittää kaikkia jotka 
ovat kulkeneet mukana nämä vuo-
det eri toimikunnissa vetäjinä, jäse-

ninä tai muuten vaan, vuodet on menneet 
no peasti, kun katsoo aikaa taaksepäin.

Liityin seuraan keväällä 2007 ja 2008 
aloitin työskentelyn hallituksessa. Aluksi 
vuosi miditoimikunnan puheenjohtaja-
naja, sen jälkeen vuosi kilpailutoimikun-
nan puheenjohtajana sekä vuosi vara-
puheenjohtajana ja kuusi vuotta puheen-
johtajana eli lähes koko jäsenenä olo ajan 
olen ollut seuratoiminnassa mukana. 

Jotenkin olen aina ajautunut mukaan 
järjestötoimintaan, niissä olen toiminut 
aktiivisesti jo 35 vuotta. Alkava vuosi 2017 
on ensimmäinen kun en ole mukana mis-
sään aktiivitoiminnassa, osasyynä on se 
että innostuin vielä vanhoilla päivillä vaih-
tamaan työpaikkaa, edellisessä tulikin ol-
tua vain reilut 24 vuotta ja täytyy sanoa 
että vaihtelu virkistää. Pelaaminen tosin 
saattaa keskittyä nyt enemmän viikonlo-
puille ja lomakaudelle, eli sata kierrosta jää 
haaveeksi tulevalla kaudella.

Mennyt aika seuran toiminnassa on ol-
lut todella mielenkiintoista, kaikkea on 
ehtinyt tapahtumaan ja olen päässyt nä-
kemään toimintaa myös vähän laajem-
malla alueella, kuin ainoastaan kotiseu-
rassa. Seuran edustajan olen ollut muka-
na myös liiton/alueen toiminnassa ja täy-
tyy sanoa, että meillä on asiat oikeasti hy-
vin, vaikka välillä jäsenistöstä saattaakin 
tuntua joltain muulta. 

Meillä seuran talous on kunnossa, em-
mekä ole joutuneet miettimään mistä 
saadaan rahaa toiminnalle, vaikka tuhlai-

luun ei olekaan varaa, siitä iso kiitos toi-
minnanjohtaja Mecki Kåhrelle ja edel-
täjille, jotka ovat pitäneet narut hyvin 
hallussa. Myöskin yhteistyö yhtiön kans-
sa toimii hyvin ja varmasti jatkuu tulevai-
suudessakin.

Jäsenmäärä on pyörinyt jo monta 
vuotta 2000 henkilön molemmin puo-
lin, junio ripuolelle kaivattaisiin tietysti li-
sää pelaajia, mutta ongelma on valtakun-
nallinen. Seuran junioritoiminta on ollut 
jo pitkään aktiivista ja tehnyt parhaansa 
houkutellakseen uusia junioreita mukaan. 
Toimikunta on järjestänyt vuosien saatos-
sa monenlaisia tapahtumia ja projekteja, 
niistä yksi mainittava on muutaman vuo-
den jatkunut koulugolf tapahtuma. 

Jätän mielelläni puheenjohtajan nuijan 
seuraajalleni Esa Lahdenpäälle. Esan 
olen tuntenut jo kauan, uskon ja tiedän, 
että sieltä löytyy virtaa keksiä ja toteut-
taa uutta tekemistä ja tapahtumia. Niis-
tä saimme jo päättyvällä kaudella vähän 
maistiaisia, Virkkala Trophy päivän toteut-
tamisesta. Muutenkin ry:n hallituksessa 
tuntuu olevan hyvä draivi päällä, joten 
odotan tulevaa kautta mielenkiinnolla.

Ja lopuksi tietysti kiitokset oy:n väisty-
välle puheenjohtaja Juha Koivistolle, jo-
ka oli mukana myös ry:n hallituksessa ju-
nioritoimikunnan puheenjohtajana. 

Joku voisi sanoa, että elämme muutok-
sen aikaa.

Vielä kerran isot kiitokset luottamukses-
ta näiden vuosien aikana.

Petri Grarant 
StLG ry :n puheenjohtaja  

2011–2016

Se oli siinä

Kuva: olisihan tuosta saanut dropin, 
mutta oli kiva kokeilla.

Kuva: Ja lähti!
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St. Laurence Golf toivottaa 
mukavaa talvea ja kauden  

2017 odotusta


