
 

Millaisia etuja sinä osakkaana toivoisit lisättävän?  

 
 - Omille/ avainasiakkaan vieraille halvemmat greenfeet. Vrt. saavat muualta halvemmalla. 
 - Alennuksia ravintolasta (kahvi pulla etu jäsenille - osakkaille voisi olla myös jotain muuta ekstraa) 
 - Pelioikeus plus peliliput ja muu green fee myynti kokonaan pois 
 - ehken lisää yhteistyötä lähikenttien kanssa esim. Hanko, Tammisaari, Ruukki, Nordcenter 
 - Avainasiakkaan ajanvaraus 10 vrk Pyhä Lauri vain osakkaille ja heidän vierailleen 
 - Enemmän tuotekokeilua, edullisia oheistuotteita. 
 - liian usein viikonlopun ajat blokkautuvat kisoilla 
 - En mitään 
 - esim. pelilipuilla pelaajille myös Kultakorttiedut 
 - Junjoreiden sponsausta 
 - Etuja? Eiköhän ne ole tässä 
 - ei osaa sanoa 
 - Yhteistyö lähikenttien kanssa oikein hyvä, sitä lisää 
 - Etuja ravintolassa, demo päiviä viikonloppuisin 
 - Varausjärjästelmän joustavuutta. 
 - Ilmaiset rangepallot kuten Kytäjällä. 
 - En osaa sanoa 
 - vaikea sanoa, pitäisi tutustua enemmmän ! 
 - Ravintolan ja taukotuvan osakasalennukset olisivat hyvä idea (vain osakkaalle, ei seuralaisille). 
Golfautosta on nyt hyvä etu, sitä täytyy itsekin hyödyntää. 
 - OSAKKAALLA VOISI OLLA KERRANVDESA OIKEUS VARATA PELIAIKA SUUREMMALLEKIN JOUKOLLE 
ILMAN ETUKÄTEISAJANVARAUKSEN "RANGAISTUSTA" 
 - Kaikkiin maksullisiin palveluihin pieni "osakasalennus". 
 - kesän ruuhka-ajat vain omalla pelioikeudella pelaaville. Vieraat vain osakkaan kanssa. Kilpailut pois 
hyvistä kesäajoista. Pidetään sitten ennen kentän sulkemista. 
 - kohtuu hintaisia viikktreenejä eri ryhmille. 
Esim. Nurmijärvellä seniorit 60 ja kestää kuukausia. 
Tai vaikka 10 e per kerta 
 - Ilmainen golfopetus 5h per kausi 
 - Kun ikääntyvänä pelailen pelilipuilla melko vähän, olen oikein tyytyväinen nykyiseen palvelutasoon - 
sauna on ollut aina kierroksen jälkeen lämmin ja ruokaa tarjolla! 
 - Kultakortista ainakin 10 vuoden sopimus. 
 - Jos etujen kautta saadaan golfosakkeiden arvo nousuun niin hieno homma. erillaiset ravintolaedut 
voisivat olla ok, etuja välineistä ? 
 - Golf opettajan opetus ns  "Osakkaan swingi kuntoon" esim 1h-2h/kausi. Voisi olla tärkeä monelle 
ainakin kauden alussa. Useat golfarit myös STLG:llä käyvät hieronnassa ja saavat siitä apuja esim 
selkävaivoihin, jos tuommoisen yhteistyön voisi saada niin sekin voisi olla OK.  
Golf myymälän kanssa yht työ esim Balance, vaikka ne ovat jo pienellä määrällä klubin tiloissa, mutta 
heillä on muitakin palveluja kuin tuotemyynnit. 
 - Lounas edullisemmin. 
 - Minulla on osakkeita myös muille kentille ja Lohja on toiminnaltaan selkeä ykkönen. Paikanpäältä 
varattavien aikojen mallista toivoisin pidettävän kiinni. Joskus niitä annetaan puhelimitse. Joskin 
harvoin. 
 - Osakkaille mahdollisuus tuoda halvemmalla vieraat. Joka toinen aika osakkaille varattavissa paikan 
päällä. 



 - mahdollisuutta pelata= ei jatkuvasti kilpailujen vuoksi suljettua kenttää 
 - Osakeyhtiö auttaisi pelaamattomien osakkeiden myynnissä ja/tai vuokrauksessa. Kun osakas tuo 
mukanaan vieraspelaajan saisi siitä jonkinlaista bonusta, esim pelilipun. Osakkaan tuomalle 
vieraspelaajalle voisi olla mahdollisuus tarjota osakepoolissa olevia osakkeita ostettavaksi. Osakepoolia 
pitäisi yllä osekeyhtiö mutta kaupat tekisivät suoraan omistaja ja uusi ostaja.Osakkailla aina paremmat 
varausoikeudet kuin vieraspelaajilla lukuun ottamatta tilannetta jossa vieraspelaaja on 
osakkeenomistajan vieras. 
 - en tarvitse lisää etuja. Mitä laajempia yhteistyöpiirejä, sitä enemmän tarvitaan kallista henkilökuntaa 
niitä hoitamaan. 
 - -Ruokailusta jotain alennusta  
-Pelilippuja enemmän  kuin 25 kpl. Kaikilla muillakin on t tuo sama määrä. Pitää erottua ja antaa 
enemmän , että halutaan osake joka antaa suuremman hyödyn kuin muut. 
 - Erityisen maksuvelvolloisuuden poistaminen yhtiöjärjestyksestä eli jos ei pelaa ei tarvitse myöskään 
maksaa 
 - Yhtiövastike pitäisi voida suorittaa kahdessa erässä ilman korkomaksuja. 
 - Maksuttomat rangepallot 
 - Takavuosina kioskilla ollut avainasiakkaan kahvi ja pulla oli mukava yksityiskohta. Myös 
klubiravintolassa jotain avainasiakasetuja. 
 - Enemmän etuja Lounais-Suomen kentille kuten Turkuun ja Maskuun. 
 - Etuja ravintolapalveluihin, pelilipuilla pelaavalle osakkaalle vastaavia etuja kuin avainasiakkaalle 
(esim. perheenjäsenen par 3 -pelimahdollisuudet). 
 - Kentän käyttöoikeus vain osakkaille ja heidän vieraille. 
 - Ravintola palvelu hinta alennusta osakkaille. = muutamia osakas tuotteita. 
Myös olen valmis sitoutumaan esim. 100,- euron pakolliseen etukäteismaksuun ravintola palveluista. 
Tällöin ravintola saisi ainakin jonkinlaisen vahvistuksen minimi myynnistä 
 - Yhteistyötä pk-seudun liikuntakeskusten ja golf toimijoiden kanssa. 
 - Lohjalla pelataan vain jos omistat osakkeen, näin saamme osakkeen hinnan edes pieneen nousuun, 
jokainen voi myydä osakkeensa pois tai lahjoittaa pelaajalle jos itse ei pelaa. tosin eihän näistä kukaan 
enää ole kiinnostunut. 
 - Ravintolapalvelut kohtuuhintaisiksi osakkaille. 
 - Laajennukset pelimahdollisuuksiin yhteistyökenttien kanssa ovat hyviä, samoin erilaiset bonuskortit 
 - Alennusta golfauton vuokra-hinnasta. Ravintolan tarjoushintoja osakkaille. 
 - Ravintolassa alennus osakkaille kuten muualla maailmasa 
 - Osakkaan pukukaappi? Osakkaan kortille "tili" ravintolaan, lasku kerran viikossa? Katettu rangen osa 
vain osakkaiden käyttöön? Etuparkkipaikat vain osakkaiden käyttöön, tuulilasitarra ? 
 - Pelilippuja 9 reiälle, eli jos nyt 25 lippua, niin sitten olisi 50 ja jos pelaat 18 reikää, maksat 2 lippua. 
 - Suurempi hintaeroetu osakkaana pelaamiseen 
 - omien vieraiden edullista pelaamista ja tuo Platinakortti on hyvä 
 - Koska jäsenistö ei ole pelkästään lohjalaista, tulisi kaikesta rahaa kuluttavasta ylimääräisestä, joka 
suuntautuu vain paikallisille luopua. Ko. aktiiviteetti on ristiriidassa osakkeenomistajan/jäsenistön 
yhdenmukaista kohtelua vastaan. 
 - Toivoisin että vuosivastike määrättäisiin käytön mukaan. Ensin pienempi perusvastike ja sitten hinta 
pelilipulle ja niitä voisi sitten lunastaa käytön mukaan. Tämä olisi oikeudenmukaisempi tapa kuin 
nykyinen jolloin vähän pelaavat maksavat nyt paljon pelaavienkin puolesta. 
 - enemmän pelilippuja osakkeella 
 - Osakkeen omistamisen edut pitäisi tehdä niin "koviksi" että siitä tulee haluttu. Myös esim junnujen 
pelaaminen osakkeen omistajan lapsille 50 €/ v on huikea etu mutta sen markkinointi ollut luokatonta. 
Pitäis myös "julkisuuteen" tehdä laskelmia keskiverto perheestä miten osakkuus maksaa itsensä 
takaisin esim 3 v 
 - Seuran junioritoimintaa tulisi tukea kaikin tavoin. Junnuja on nykyisellään todella vähän. Tässä voisi 
olla joitakin keinoja: 
- ilmaiset rangepallot kaikille junnuille (seuran jäsenyyttä voidaan edellyttää) 



- kenties ilmaiset rangepallot myös usein mukana olevalle huoltajalle 
- houkuteltava lisää ohjaajia, ja heille tarjottava ohjaajan alkeiskoulutus 
- yhteistyötä paikkakunnan jalkapallo/jääkiekko/salibandy/ym. seurojen kanssa (ilmainen 
tutustumisilta?) 
- kesäkurssi junioreille (vanhemmat voisivat jättää junioronsa hoitotätin/-setän huomaan klubille koko 
päiväksi tai ainakin puoleksi päiväksi, pituus vaikka 3 päivää, sisältäisi seuran tukeman edullisen 
ruokailun ja ilmaisen harjoittelun ja opetuksen/hoidon) 
 - Osakkaan vieras green fee havelmpi kuin pelioikeuden haltijoilla. Osakkaat voivat varata tee aikoja 
muita aikaisemmin. Yleisellä tasolla osakkailla selkeästi paremmat edut ja alennukset palveluista kuin 
muilla 
 - Toimii hyvin 
 - Ravintolapalveluhin alennusta 
 - Me, jotka vamman tai sairauden takia joudumme pelaamaan autolla, toivomme nykyistä alhaisempaa 
käyttömaksua. Vammasta huolimatta rakastamme lajia ja haluamme pelata. 
 - Sähköisiä ja jäsenkorttiin ladattavia toimintoja/palveluja tulisi lisätä, henkilöstökululuja pitäisi pystyä 
vähentämään. En kaipaa etuja, vaan osakkeella/pelioikeudella pelaaminen pitäisi olla edullisempaa, 
kuin näillä "paperitiikeri" -jäsenillä. 
 - Tärkeintä on veloittaa selvästi korkeampi green fee niiltä pelaajilta , joilla ei ole omaa osaketta tai 
vuokrattua pelioikeutta 
(verrattuna niihin joilla on pelioikeus käytössä). Muutoin osakkeiden hinta ei koskaan nouse 
siedettävälle tasolle ja toisaalta vältetään moraalikato olla maksamatta vastikkeita (esim. perintönä 
saadut osakkeet tai ns. bulvaanikaupat) 
 - Vaikea keksiä, mutta jotain, mitä voi hyödyntää nimenomaan siellä kentällä / klubilla. Kun ei ole 
paikkakuntalainen, eikä ehdi pelaamaan muilla kentillä, ei alennukset muille kentille ole kiinnostavia. 
 - Kun toinen kenttä on varattu esim. kilpailulle, niin toiselle kentälle osakkeen omistajilla pitäisi olla 
laajempi varausoikeus kuin pelioikeuden haltijoilla. Esimerkiksi pelioikeuden haltija voisi varata pelin 
avoinna olevalle kentälle vasta kolme päivää ennen toisen kentän kilpailua. 
 - Osakkeiden keskitetty pelioikeusvuokraus VAIN caddiemasterin kautta. Tämä pitäisi hinnat 
kohdallaan. 
 - Hyvät varausmahdollisuudet, eli pääsee oikeasti pelaamaan viikonloppuisin.  
Tällaiset FJTja vastaavat seuran ulkopuolisia palvelevat kisat arkipäiville, ei ainakaan vapuksi. 
 - Tietääkseni on vielä olemassa etuja rangepallojen hinnoissa avainasiakkaalle, joka siis tavallaan ei 
maksa yhteisölle mitään, mikä on yhteisön kannalta hyvä.  Rangepalloja käytetään rahamääräisesti 
todennäköisesti samasta arvosta kuin ilman etua - nyt vaan enemmän.  Muutoin edut ovat mielestäni 
hyvällä tasolla.  Annettavat lisäedut eivät saa maksaa yhteisölle, mutta antaa etuoikeutetun tunteen, 
kuten ajanvaraus muita aikaisemmin jne. 
 - Osakkaalle kuuluisi ilmaiset rangepallot. Tietty joku pelle alkaisi myydä rangepalloja muille joten... 
pirun huono idea kuitenkin. 
 - Lähtöryhmän yhteisestä tasurisummasta kiinnipitäminen. Minun kavereista hitaimmin pelaa 
singelimies. Onneks ei meidän seurasta. 
 - Vähemmän kilpailuja viikonloppuna 
 - Osakkaille lisää etuoikeuksia ajanvaraukseen viikonloppuisin 
 - ajanvarausmahdollisuus 7 päivää aikaisemmin, unohdetaan sääntöviidakko, rentoa tunnelmaa 
 - Vierailleni tuntuvat alennukset päivägreenfeehin. 
 - ProShop ja ravintola, merkittävät alennukset (10%) 
 - Alennettu hinta tai jopa 0 € Pro:lle kun pella avainasiakaan kanssa ja pyynnöstä. 
 - Viikonloppuna varmat lähtöajat 
 - vieraskenttäsopimukset ovat mukavia; etuja ei voi vaatia liikaa jotta vuosimaksu ei nouse 
 - Etuja, joilla osakkaat otetaan paremmin huomioon esim. "vuokrapelaajiin" nähden, kuten osakkaille 
omia tapahtumia, kilpailuja, illanviettoja, jopa "jononohituksia" sopivissa kohdin. Eo. tavoitteena on 
saada vuokrapelaajat innostumaan selkeämmin osakaspelaamisesta (=avainasiakkuudesta). Voisi 
neuvotella osakkaille myös X% etuja välinekauppaan, ravintolaan, opetukseen, ym. Tämä tarkoittaisi 



vuokrapelaajille hieman korotetumpia hintoja! 
 - Kenttäalliansseja saa minun puolestani tulla lisääkin... 
 - 1) Lohjalla jokin kiintiövalmennusmäärä - joko yksityisopetusta tai ryhmässä niin, että kohtuulliset 
ajat myös löytyvät. 
2. Opetusryhmämatka -mahdollisuus 
 - Yhteistyö Pickalan kanssa 
 - Ravintolapalveluihin voisi miettiä jonkin klubipulla / klubilounas -järjestelyn. 
 - Toivoisin ettei pelilippuja ottavaa osakasta "sorsittaisi näin paljon" 
 - Vieraspelaamisen rajoittaminen ruuhka-aikoina. 
Alennuskorttien määrän minimoiminen. 
 - Ravintolaan esim. - 5 - 10 % alennus voisi olla symbolisesti kova juttu niin, että osakkaat / jäsenet 
jäisivät 19:nnelle reiälle ainakin hetkeksi. 
 - Edut osakkaalle tulisi olla samat pelaa hän sitten nimetyllä oikeudella tai ottaa pelilippuina. Pelaisin 
mieluusti enemmän mutta pienien lapsien kanssa se ei vaan ole vielä mahdollista. Useana vuonna 
sponsoroinut kenttää heittämällä 15 pelilippua roskiin. Osakkuuden tulee tuoda selkeitä hyötyjä jotta 
arvostus saadaan jatkossa nousemaan ja siten peilautumaan osakkeiden hintoihin. 
Pääkohtana pitäisi mieiestäni olla klubin alueella tarjottavat palvelut 
(pelaaminen/(harjoittelu/ravintola/proshop/muut mahdolliset oheispalvelut, vaikkapa hieronta 
sopimushinnalla). Toisena Kulta/Platina korttien tyyppiset jotka lisäävät pelaajien liikkuvuutta sitoen 
kuitenkin StLG:hen. Kolmantena alueelliset palvelut, viim. 15 vuotta asunut pääkaupunkiseudulla joten 
näihin en voi nyt ottaa kantaa. 
 - Edut eivät ole vastiketta vastaavalla tasolla 
 - ei muuta kuoin posittivisempaa otetta 
 - mahdollisuus jättää osake lepäämään, jollei sillä pelata 
 - Kentän ulkopuolisia rahanarvoisia etuja, esim Lohjalla hyvin toimiva kuntosali/uimahallietu, jota voisi 
laajentaa pk-seudulle. Iso osa osakkaistamme voisi hyötyä ja nostaa osakkeensa arvostusta 
yleisemminkin. Entistä vaan paremmat edut osakkaiden lapsille. Siellä on lajin tulevaisuus. 
Positiivisten porkkanoiden kautta ihmiset huomaavat että osakkeen omistamisessa on taloudellistakin 
etua, eli se kannattaa hankkia. Arvostus ja arvo nousevat. 
 - Vaikkapa ilmainen tustuminen johonkin toiseen lähialueen kenttään tiettynä aikana. 
 - ? 
 - Primetime ajat osakkaille, Ravintolaan etuja lounas sarjakortilla, tuotteita alennuksella 
 - Voisko harkita osakkeen omistajana pelaamiseen joitain etuja verrattuna ja vuokratulla pelioikeudella 
pelaamiseen? Tämä voisi olla yksi keino muiden joukossa saada osakkeen omistusta tehtyä 
houkutelevammaksi. 
 - Rangepallot ilmaiseksi. Etuja ravintolassa. 
Kärryt maksulliseksi muille kuin osakkaille. 
 - Edullista lounas- tai kahvi/sämpylä etua. 
Esim. EGK:ssa on kaikille edullinen (muistaakseni 2,50) kahvi ja munkkitarjous 
välikioskilla. Aina kun olen pelannut siellä, 
niin lähes kaikki ovat käyttäneet sitä hyväkseen. Uskoisin, että kokonaisuutena tarjous myös 
ravintoloitsijalle kannattava, koska useimmat ottavat sen. Ongelma edullisemman ruoan suhteen on 
toinen, ravintoloitsijan ei varmaankaan ole mahd. myydä ruokaa osakkaille huomattavasti edullisemmin 
(korvauskysymys). Osakkaat voisivat saada Pro Shopista paremman alennuksen? Opetusta 
edullisemmin? Jotain konkreettista! 
 - Liikuntakeskusyhteistyö myös jonnekin Espoon suunnalle. Suuri osa osakkaista on Espoolaisia ja koska 
meitä ei ole ry:n tai Oy:n päätöksentekijöissä, ääni ei aina kuulu. Potentiaaliset uudet osakkaat ovat 
kuitenkin suurelta osin myös Espoossa. Ravintola ja saunat auki riittävän aikaisin keväällä ja myöhään 
syksyllä ainakin osakkaille ja heidän vierailleen. Samaten kenttä pitäisi pystyä avaamaan aiemmin. 
Nytkin omat ja kavereiden rhat kuljetettiin muille Etelä-Suomen kentille jälleen kerran. 
 - pelioikeuden laittaminen lepotialan mahdolliseksi 
 - ilmainen range 



 - Golfauto 20 € kerta 
 - Lisää maksuttomia vieraslippuja esim. 5 kpl/vuosi 
 - Peliaikoja 
 - yhteistyötä muiden kenttien kanssa esim. niin että Lohjan pelilipuilla voisi pelata jollakin muulla 
kentällä x kertaa kaudessa 
 - Alennettuja pakettihintoja ravintolaan, esim maksa 10 saat 12, Dressman tyyliin. Muille kentille 
edullisesti. Osakkaiden kaiken puolinen huomioiminen esim. pari green feetä per osake. 
 - Pallomaksut halvemmiksi. Avainasiaakkaille ravintolassa halvemmat hinnat. 
 - Jonkinlaista pientä joustoa vähän pelaavalle pelioikeudella pelaavalle omistajalle ajanvaraukseen, kun 
paljon pelaavat aikaiset varaajat ovat jo kentän täyttäneet. 
 - Uimahalli ja kuntosali oikein hyvät! Ohjattuja jumppia tms. 
 - Esim.vaikkapa sopiva määrä harjoituspalloja ilmaiseksi /päivä 
Auton käyttöön tuntuva alennus terveydellisistä syistä. 
 - Osakkeen arvon nostamiseen tähtääviä toimenpiteitä vaikka hoitovastikkeen nousun kustannuksella. 
Kenttä kiinni ulkopuolisilta, ei pelilippuja , jos ulkopuolisia päästetään niin greenfeen hinta todella 
korkeaksi. Kenttä huippukuntoon kesäloma-aikoina erityisesti greenit. 
 - AUTON KÄYTÖN ETUJA 
 - Etuja ravintolaan ja kisamaksuihin. 
 - Mielestäni tämän hetkinen tilanne etujen osalta on varsin hyvä. 
 - Kentän pitäminen auki mahdollisimman pitkään syksyllä ja avaaminen aikaisin keväällä olisi minulle 
erittäin iso etu myös rahallisesti. Viimeiset vuodet olen pelannut vieraspelaajana useita kierroksia 
marras-huhtikuu välisenä aikana. 
 - vuokraan pelioikeuttani, vuokratason tulisi pysyä ainakin hoitovastikkeen suuruisena ! 
 - Yhteistyökumppaneiden  määrää ja etuja 
 - Toimitusjohtajan tulisi huolehtia osakkeen arvon noususta, edut ovat riittävät. 
 - vain osakkaille tarkoitetut tee ajat 
 - Pallojen hinta harjoitusalueella on liian korkea, siis hintaa alemmas 
 - Pyhä-Lauri viikonloppuisin vain osakkaille ja heidän vierailleen 
 - Osakkaan vieraiden greenfee voisi olla vieläkin edullisempi, esim. 25€. 
 - ? 
 - Nykyistä edullisempi green-fee avainasiakkaan vieraille arkisin klo 15.00 saakka. 
 - vieraskenttiem etuja 
 - Kaikki ok 
 - Jotain joka toisi lisäarvoa osakkeelle 
 - Lisää yhteistyötä muiden osakaspohjaisten kenttien kanssa, esimerkiksi alennettu gree fee. 
 - Nyt on asiat aika hyvin 
 - Rangepoletit pitää olla selvästi halvempia osakkaille.Vain osakkaille tarkoitettuja tarjouksia shopista 
ja ravintolasta. Autojen vuokrahinta 15 € kierros. 
 - Arvostan golf auton alennustaa. Parkinson diagnostisoituna olisin jatkossa hidaste. Olisiko joku 
alennus sairauden perusteella? 
 - Useampia ns. ilmaislippuja 
 - Vieraiden pelihinnat alas 
 - sellaisia etuja, jotka hyödyttävät myös muualla kuin vain lohjalla asuvia. Jos seura joutuu maksmaan 
jotakin eduista ne on silloin tarpeettomia. 
 - osakkaan vieraat halvemmalla. Varausoikeus 10pv. 
 - Osakkaan vieraat huomattavasti edullisemmin pelaamaan. Osakkaille etuja väliostoihin, matkoihin 
yms. 
 - 1.Edullisia valmennusklinikoita/-ryhmiä kauden alkupuolella (arki-iltaisin ja viikonloppuisin) 
2. Lisää yhteistyösopimuksia pk-seudun kenttien kanssa 
 - Ravintolaan alennus, Pro shoppiin kaikkiin tuotteisiin neuvoteltava alennus EI -OSAKKAILLA ( jos eivät 
ole osakkaan vieraana)  mahdollisuus pelata vain rajoitettuun aikaan viikolla ja  viikonloppuisin vain 
iltapäivisin . Sama rajoitus pelilippujen käyttöön, jos pelilipun käyttäjä on ei-osakas. 



 - Osakkeen asettaminen haluttaessa "lepäämään" alennetulla yhtiövastikkeella 
 - Kultakortti on hyvä juttu 
 - Osakkeelle pitäisi saada positiivinen arvo. Nyt pitää antaa rahaa että saa jonkun ottamaan osakkeen. 
Ajanvarausoikeus ei taida yksin riittää antamaan osakkeelle rahallista arvoa. 
Olen Masterin jäsen, jossa pitää olla osakkeenomistaja jotta saa pelioikeuden. Osakkeella on säilynyt 
järkevä hinta. 
 - Kokonaisuus on jo nyt varsin hyvä 
 - Erikoistarjouksia ravintolaan. 
 - Lisää liikuntamahdollisuuksia, ravintola tarjouksia. 
 - ravintolan kanssa osakashintoja 
 - Ehkä joitakin etuus kamppanjoita, 
 - Kenttä on kesäkaudella usein tosi täynnä ja aikoja pitää varailla varmuudeksi etukäteen. Osakkaille 
voisi olla enemmän vapaita lähtöjä, jotta voisi lähteä halutessaan pelaamaan ränniperiaatteella. 
 - Enemmän vierailjaetuja muille kentille 
 - Osakkaille ravintolaetuja. 
 - Ainakin Pyhis suljettaisiin heinäkuussa viikonloppuina muilta vierailta kuin pelioikeutetun vierailta. 
 - Avainasiakkaalle pidempi varausaika. 
 - en mitään 
 - En juuri nyt jaksa keksiä 
 - GF alennus vieraille hieman suurempi, muuten ihan hyvä tilanne 
 - Voisi saada useamman pelilipun kuin 1 
vieraiden tuomiseksi kentälle, tutustumaan. 
 - Pääsy pelaamaan lyhyellä varoitusajallakin prime time aikana 
 - Lisää yhteistyötä ns. parempien kenttien kanssa ja niille edullisia gf-hintoja.  
Ravintolaan lounastarjouksia.  
TV on rikki ja kaukosäädin kateissa pukuhuoneessa. Saisiko niihin parannusta. 
 - alennus lounaasta 
 - Avainasiakkaille ilmainen talvihalli ja muutama ilmainen kerta simulaattorissa talven aikana 
 - Mahdollisimman aikaisin ainakin toinen kenttä auki, on jo nähty, että on väärin väittää, että aikainen 
aukioita vaurioittaisi kenttää. Ainahan arkoihin paikkoihin voidaan laittaa talvigreeni. Samoin 
mahdollisimman pitkään syksyllä. Nyt jäsenistöä kävi pelaamassa mm. Hangossa. 
 - Kenttä kiinni muille kuiin osakkaille ja osakkaiden vieraille. Tämä pitää tehdä kaikilla kentillä niin kyllä 
lähtee osakkeen arvo nousuun. 
 - Poletit ilmaisia 
 - vähemmän kilpailuja ja kenttien sulkemisia 
 - Osakkaille etuoikeus ruuhkaisina aikoina 
 - Perhe-etuja, kuten jäseninä olevien, mutta pelioikeudettomien puolison/lasten edullisempi GF. 
 - Taloudellisia etuja koska osakkaan rahoja on enemmän kiinnitetty kentille. 
 - Rangepallot osakkaille ilmaiseksi. 
 - osakasetu ravintolan palveluista 
 - Muualla pelaavana osakkeenomistajana (vuokraan siis osakettani) täytyy sanoa, että 50 % green-fee 
hinta ei-Lohjalla-pelaavalle-osakkeenomistajalle saisi minut pelaamaan Lohjalla enemmänkin ! 
 - Hyvää etuoikeutta pelioikeutta varattaessa 
 - Sellaisia etuja, jotka laskisivat yhtiövastiketta 
 - Osakkaan asemaa suhteessa muihin pelaajiin. Ei tarvitse hakea etuja muista lohjalaisista palveluista. 
 - Yhteistyötä muiden osakaskenttien kanssa, enemmän vaihtopäiviä vaikka, tai peuramaa/hill side 
tapaisia sopimuksia. Kultakortti ehdottomasti askel oikeaan suuntaan. 
 - Etujahan voisi pyydellä vaikka mitä, mutta tämänhetkinen tilanne on ihan ok. 
 - Ravintolassa etuja 
 - Pelioikeuden vuokranneille osakkaille vieraspelaaja tmv green fee, jolloin tuntuma säilyy omistamalta 
kentältään 



 - Mahdollisuus ostaa ns. sarjaruokalippuja sopimushintaan 
 - Ei tätä lajia etujen perässä juoksemisen takia harrasteta, kaikki on hyvin näin! 

 

Ruusuja ja risuja  

 
 - Ravintolasta hyvin vaikea antaa vielä palautetta, kun kausi uuden ravintoloitsijan kanssa on vasta 
alussa. Greenien nopeus kesällä - saisivat olla nopeammat! Pro Shop ihan ok, yhteistyö Balancen 
kanssa todella hyvä. Naisten pukuhuoneeseen kaivataan ilmastointia! 
Avainasiakaskortin ja range-kortin yhdistäminen - todella harmi yhdistelmäkortista näe pallosaldoa 
- lisää työtä cädäreille kun niitä kysellään. Itse olisin mieluusti pitänyt kortit erillään. 
 - Tilinpäätös ja talousarvio-esityksiin hieman enemmän "syvyyttä" automaattisesti 
 - Klubin hallinnon tiedottaminen edelleen heikkoa. Yhteisön asioiden avoimuutta on parannettava. 
Selvitettävä vakituisen henkilökunnan määrän vähentämismahdollisuudet - monilla muilla 
vastaavan suuruisilla klubeilla tullaan toimeen vähäisemmällä vakituisella henkilömäärällä. 
 - Olen ihan tyytyväinen 
 - Ravintola: Ravintolan "jargon, brändi mielikuva, konseptoitu, lähiruoka, tiedostamme asiakkaan 
tarpeet" ym... Tämähän on ihan höpö höö. Kuka nyt oikeasti (muutamat) haluaa tätä?. Parempi 
olisi, jos lounas maksaisi 9 € (kipuraja) ulkopuolisille asiakkaille. Näin saataisiin muitakin lounastajia 
Lohjan alueelta käymään ravintolassa. Tätä kautta golfiin tutustuminenkin kävisi luontevasti. Tämä 
hienostelu ei vaan tavoita ostajaa, hienoa voi tekijälle olla, että "osaan olla taitava ja tarjoan 
luomuksia" Täyttyykö pöydät ruokailijoista? 
 - Melko kestämätöntä omistaa osakkeita, joita joutuu vuokraamaan alihintaan eli maksamaan 
muiden pelaamista. Tämähän ei tunnu yhden omalla osakkeella pelaavan kukkarossa mutta siitä 
seuraavat lieveilmiöt ovat tunnettuja. Onhan kyseessä kuitenkin osakeyhtiö, jonka pitäisi tuottaa 
osakkailleen tuottoa jollain tasolla. Toimitusjohtajat eivät mielestäni ole olleet tehtäviensä tasalla. 
 - Suurin ongelma on osakkeen markkina-arvon  aleneminen. Se taas on seurausta  pelilippujen 
käyttöönotosta sekä kentän avaamisesta  pelkän jäsenyyden omaaville pelaajille. Tilanne on 
johtanut kentän  "sosialisoin-tiin ".Pelkkä jäsen ei saisi saada pelata halvemmalla  kuin osakkeelle 
määrätty hoitovastike. 
 - Erittäin hyvin toimiva kokonaisuus 
 - Eikö noiden kilpailujen määrää voisi rajoittaa ainakin viikonloppuisin jolloin kentälle on 
muutenkin tunkua. Ei meidän tarvitse ottaa kaikkia kissanristiäisiä tälle kentälle. 
Yritystapahtumia ei missään nimessä viikonlopuille jolloin muutenkin on pelaajia tulossa. 
 - Todella paljon pelaavien tulisi maksaa pieni kierrosmaksu vaikka 50 kierroksen jälkeen. 
 
Naisten tiiauspaikoille olisi lisättävä pallopesurit ja roskakorit. 
 
Vieraspelaajille pukukoodista huomauttamisessa toimittava tahdikkaasti! 
 - Ravintaolan hinnoittelu ei innosta käyttämään sitä. 
 - Ruuuja on, mutta risut on kerätty talkoilla 
 - YSTÄVÄLLISTÄ PORUKKAA. TUILEN MILELLÄNI ST LAURENCEEN. 
 - Peliliput voisi oikeastaan poistaa kyllä kokonaan. Osakkaiden oikeuksia pitäisi parantaa. Hehän 
pääosan kuluista maksanevat! 
 - Pitkä lyöntiset (jotia on Lohjalla paljon) hengittävät niskaan esim 36 tasoituksella pelaavaa. Kun 
on kaksi kenttää niin voisiko jotenkin luoda järjestelmän, jossa kyseinen asiai jotenkin huomioidan 
lähdöissä vaihdellen kenttiä päivittäin..  Kun tarvitsen 4-5 tai jopa 6 lyöniä joillakin väylillä niin ei ole 
kiva pelata sen enempää minun tasoiseni eikä liioin pitkälyöntisen. Esim Nurmijärvellä ei tätä 
tilannetta synny, kun par 4 jät ovat yleensä alle 300 m. Ei ole helppo ratkaista, mutta merkittävä 
juttu viihtyvyyden kannalta ja uusien pelaajien saamiseksi.. 



 - Ei risuja mutta ei myöskään ruusuja. Pelioikeus on kallis. 
 - Turha suunsoitto ja ilmaista työtä yhteiseksi hyväksi tekevien työn arvostuksen puute kokouksissa 
vähän harmittaa! 
 - Olen ollut yleensä ottaen tyytyväinen St Laurencin tarjoamiin palveluihin. Kaikki keinot käyttöön 
että golfin osakkeisiin investoineet ihmiset olisivat tyytyväisiä, Miten olisi jos vastiketta laskettaisiin 
ja pelikierroksista pitäisi x kierroksen jälkeen maksaa joku pieni summa esim 10€.. 
 - Jotenkin vaikeampi oli päästä kentälle ainakin viime vuonna muutamaan edelliseen vuoteen 
verrattuna, oli lähes kaikki sopivat ajat varattuina ja täten greenfee lippuja jäi käyttämättä useita. 
Kisoihin osallistumiset eivät onnistuneet kovin hyvin tai sitten olin vain liian hidas reagoimaan, 
mutta tietyt kisat täyttyivät tosi nopeasti yleensä samoilla henkilöille ja peruuntumisia ei tullut 
yhtään. 
 - Caddie masterit tosi ystävällisiä ja palveluhaluisia,sensijaan toimitusjohtajasta olen saanut tylyn 
kokemuksen. 
 - ystävällinen palvelu etenkin toimistolla ja taukokioskilla .Pelaaminen pääosin riittävän sujuvaa. 
 - MIkäli et varaa ajoissa peliaikaa niin on vaikeata päästä pelaamaan ad-hoc. Pitäisi lisätä 
mahdollisuutta päästä pelaamaan osakkaille. Taukokioski on välilä ollut auki miten sattuu. 
 - - Ammattitaitoa lisää Caddie Mastereissa 
- Eläkeläiset pelaamaan vain ma-pe 8-14 ja kilpailuihin, vapautetaan peliaikoja työelämässä oleville 
ja maksaville vieraspelaajille 
- GF sille tasolle, että tulijoita riittää 
- Golf osake ei ole sijoitus, eikä sillä ole arvoa 
- StLg v. 2050? 
 - Pelilipuista voitaisiin luopua niiden aiheuttaman markkinahäiriön vuoksi. Voidaan korvata 
haltijakortilla, jossa esimerkiksi 25 pelikierrosta/v. Kortti pysyy silloin siellä missä pitääkin. 
Minimoimalla gf-pelaajat voidaan päästä huomattaviin säästöihin henkilökuntakuluissa. 
 - Hoitovastike ei vastaa markkinahintaa. Hoitovastike on laskettava, jotta se vastaa markkinhintaa. 
 - Liikaa yritystapahtumia etenkin Pyhä Laurilla, voisi ainakin jaotella tasaisemmin molemmille 
kentille. Osakkaan lippujen käyttömahdollisuuksia ei pidä rajoittaa, koska elämäntilanteista johtuen 
ei aina ole mahdollisuutta itse pelata (ainakaan riittävän paljon), osakkeita saa huonosti vuokrattua 
eteenpäin ja myynti on onnetonta (eika haluaisi luopua täysin vaikka ei pystyisi pelaamaan pariin 
vuoteen). Lipuilla pitää pystyä tuomaan vieraita samoin hcp-ehdoin kuin omalla osakkeella 
pelaavat. Suljettu kenttä tekee kentän ja golfin maineelle hallaa eliittipelleilynä ja se ei tuo lisää 
pelaajia. 
 - Ruusuja koko toimiston väelle ja kentähenkilökunnalle 
 - Lisää isännän näkymistä kentällä 
 - On hyvä, että lähtöaikoja voi varata viikkoa ennen pelipäivää. Kuitenkin tuntuu ikävältä kun samat 
ryhmät ovat varanneet joka päivälle vakioiksi muodostuneet lähtöajat. Näin aamulähdöt ovat usein 
kiinnitetty  etukäteen. Tämä varmaan kuuluu lajiin eikä siihen voi vaikuttaa, mutta joskus 
harmittaa, varsinkin jos ne on sitten viime hetkellä peruttu. Nyt tuli risuja, mutta yleisesti ottaen 
Lohjalla on ollut mukavia pelejä. 
 - Olen pelannut Lohjalla jo noin viisitoista vuotta, minua on ilahduttanut aina: 
- klubin välitön ja ystävällinen ilmapiiri; tulee johdon toimista, KIITOS 
- kenttien hyvä kunto; Lohjalla kentät  ovat pääsääntöisesti kunnossa aina, griinit usein 
huippukunnossa 
- tilaa on; kentälle mahtuu periaatteessa aina. 
 - Lohjan kentälle on erittäin vaikeaa päästä pelaamaan pääkaupunkiseudulta, ruuhkat vievät 
mahdolliset iltapelit. on vain niin että pääkaupunkiseudulta pitää varata pelioikeus jos golfia aikoo 
pelata. 
 - Tston palveluhenkisyys on kateissa, unohdetaan että ilman osakkeenomistajia ei heitäkään olisi. 
Aina ei tiedä minkälaista vastaanottoa on tiedossa. 
 - Valvojan käytös joskus turhan tärkeilevä ja jopa töykeä. Minusta ei pitäisi olla liian tarkaa esim. 
pukeutumisen suhteen , onko t-paita vai pikee -paita!! 



 - Mielestäni kaikin puolin mallikas klubi. Pelaan eniten Nordcenterissä joka hyvä vertailukohta. 
Olen ollut myös Talin jäsen monta vuotta ja asunut ja pelannut vuosia ulkomailla viimeksi Tanskassa 
5 vuotta joten vertailupohjaa on. 
 - Kilpailuja on jälleen paljon, liian paljon. Pyhä Lauri osittain sen takia  usein täynnä. 
 - yleisesti ottaen tyytyväinen 
 - Ruusuja par 3:lle, ja pelitoimistolle. 
Risuja muutamalle känkkäräkälle ja niille työelämän virkaheitoille, joille on jäänyt mania päälle. 
Kärryjen pesupaikkaa ei ole. 
 - Keltaisia vuoroja ei välttämättä tarvita 2 per tunti molemmille kentille, voisi olla 1 per tunti per 
kenttä. Iloiset ihmiset luovat mukavan tunnelman. 
 - Pelilipuista luovuttava, aleenettu greenfee maksu osakkaan vieraille, ei muille. 
 - Ihan ok sujuu, kun en ole äänestänyt jaloilla :) 
 - Hoitakaa osake nousuun tavalla tai toisella, muuten kenttä tulee surkastumaan 
 - Kyllä oli niin omituinen toteutus tässä kyselyssä etten ollenkaan osannut sitä käyttää. Vastasin 
melkein kaikkiin "en osaa sanoa" koska en muuta osannut. 
Tehkää jatkossa yksinkertaisempia ja ymmärrettävämpiä kyselyjä. 
 - Klubialueen siisteyteen ja viimeistelyn tuntuun pitää satsata. Hyvällä tasolla ollaan, mutta pienellä 
faceliftillä kokoa alueen arvo paranisi kumasti. Yleisemmin golfista: nykytrendi on ajanut osakkeen 
arvostuksen alas, ja siitä koitetaan pitää kiinni rakentamalla avainasiakkaille joskus jopa hieman 
keinotekoisen tuntuisia etuja. Kestävämpi ja parempi tie olisi parantaa kentän  palveluita ihan 
kaikille. Siten, että myös greenfee-pelaajat ja pelioikeuden vuokraajatkin tuntisivat saavansa 
rahalleen hyvän vastineen. Vain se, että kenttämme suosio säilyy hyvänä ja kentällemme on imua 
antaa rahoituksellisesti pitävän pohjan. Palveluita tulisi ennakkoluulottomasti myös yhteistyössä 
ravintolan kanssa, mm edullisia "pelipäiväpaketteja" voisi kyhäillä kasaan ja markkinoida ne hyvin. 
Ja ehkä jonakin päivänä kävisi niin, että omalla osakeellaan pelaava maksaa vähemmän kuin 
pelioikeuden vuokraaja. Mitä jos omalla osakkeellaan pelaavan vastikkeeseen sisältyisi 
Kultakortti...? Voisi osakekauppa taas virkistyä. 
 - Klubitalon alakerran naisten wc-tila on jotakin, jota ei voi millään muotoa kehua. Valitettavasti 
siihen näitä risuja voin kyllä antaa kasan verran. Ns. käyntikorttiin ei ole vuosiin satsattu ja se 
todella näkyy. Lukuisia asioita kentällä remontoidaan (mikä on erittäin hyvä asia) ja pelkästään 
ravintolaa on uudistettu useaan otteeseen, mutta jostakin syystä naisten wc-tilalle ei tehdä mitään 
(sama voi koskea miestenkin puolta, mutta siihen ottakoot he kantaa). Usealla vieraskentällä tämä 
asia on kyllä ymmärretty huomioida, mutta meillä tämä ihmetyttää, kun kaikkeen muuhun on 
upeasti satsattu ja hieno ensivaikutelma murenee, kun tulee tarve piipahtaa naisten huoneessa. En 
kaipaa kukkaa,purkkia, purnukkaa etc. vaan tilaa ja pintojen päivitystä tähän päivään. 
 - Toiintaan sitoutuneet kenttämestarit takaavat huippukuntoisen kentän vuodesta toiseen. Heidän 
arvostustaan tulisi lisätä... Kuulemani mukaan sisäiset ristiriidat jonnin joutavista asioista... 
 - Yleisellä tasolla asiat toimivat hyvin. Kentät ovat Suomen rankingissä Top-10. Klubi on hyvin 
remontoitu ja toivottavasti uusi ravintoloitsija nostaa tasoa vs. edellisiin. Osakkaiden etuja pitäisi 
vielä pystyä kehittämään. Ajanvaraus, vieras green fee hinnat, palvelut jne. Keep up the good work! 
 - Tasoitukortin jättäminen pelaajan päätöksen mukaan. Kisat tietty erikseen. Eli ei ilmoitusta ennen 
ko.  kierrosta. Näin on peli rennompaa ja nopeampaa. 
 - Liikaa yritystapahtumia etenkin Pyhällä Laurilla 
 - Koko toimiston väelle RUUSUJA 
 - Kenttien kunto ja alueen siisteys on hyvä. Toiminta on liian Lohja keskeistä. 
Avointa keskustelua ja osakkaan vaikutusmahdollisuuksia tulisi lisätä. Myös pääosan osakkeita 
omistavia pääkaupunkiseudulla asuvia tulisi kuunnella. Yhtiön kokouspaikkoja tulisi lisätä ao. 
pykälään.  Yhtiöjärjestystä ja peliohjesääntöä tulisi muuttaa, mutta tämä kysely ei siihen tarjoa 
mahdollisuutta. 
 
 



 
 - Oleellista on että ne pelaajat joilla ei ole omaa osaketta tai vuokrattua pelioikeutta maksavat 
selvästi korkeamman green feen kuin ne joilla on oma oske tai vuokrattu osake. Tämä tulisi 
toteuttaa kaikilla pääkaupunkiseudun yhteistyö kentillä. Muutoin osakkeiden hinta ei ikinä nouse 
edes siedettävälle tasolle....pahimmillaan myös vastikkeiden maksu vaarantuu...ESIMERKKI: 
pelioikeuden omaava yhteistyökentällä green fee 30 eur, muut pelioikeuden omaavat 50 eur ja 
ilman pelioikeutta pelaavat  75-100 eur 
 - Hyvä ja viihtyisä kenttä. Nykyinen vastike on ylärajoilla. Vastikkeen noustessa kaupankäynti 
osakkeella loppuu, vrt. Hillside. 
 - Punaisille tee-paikoille väyläopasteet, roskis ja penkki, kiitos. Edes väyläopasteet! 
 - Greenit liukkaammaksi! 
 - Olen kokonaisuudessaan erittäin tyytyväinen osakkeen omistaja. 
 - Vähemmän pönötystä ja rennompaa meininkiä myös vanhojen jäsenten keskuudesta. 
Toivotetaan vieraat iloisesti tervetulleeksi ja vältetään jäykistelyä. Tiukkapipoisuus pois valvojilta, 
mutta tehtävät pitää toki hoitaa asiallisesti ja ystävällisesti. Peliripeydestä ei saa tinkiä. 
 - Pois FJT ja vastaavat kisat, jotka sulkevat moneksi päiväksi kentät viikonloppuina. Osakkeiden 
omistajien tulisi päästä pelaamaan viikonloppuna... 
 - Valittajia varmaan aina löytyy.  Usein pitää käyttäjänkin nähdä kokonaisuus ja osata ottaa muut 
huomiooon, eikä vain ajatella itseään.  Kun sen osaa tehdä niin voi varmaan vilpittömästi todeta 
meidän yhteisömme olemaan maan huippuluokkaa. 
 - Toivotaan että kenttä vihdoinkin toipuisi kuningas Ignatiuksen aikaisesta pilalle menosta 
 - Kiitos istutusten hoitaja(i)lle.  
Millä saataisi  kenttä vieläkin siistimmäksi. Kanssapelaajiani häiritsee se että siivoilen katkenneita 
tiitä ja tumppeja ym tiiboxeissa. Ja sitten ne korjaamattomat jäljet greeneillä, hoh hoijaa. 
Meillä ei sentään pyöri sepeliä polkujen varsilla. 
Voisko levittää esim puurouhetta kakkosen ja kolmosen oikopolulle. (Kakkosen takareunasta 
suoraan kolmosen keltaiselle). Nopeuttaisi peliäkin jos otetaan kaikkien käyttöön, punaiselta 
pelaavienkin. 
 - Viikonloppupelaaminen viikonloppuna lähes ylipääsemätön helsinkiläisille 
 - Klubitalon alakerran naisten WC:n lattia on jo monta vuotta kaivannut perusteellista pesua 
juuriharjalla. Caddiemastereiden palvelu erittäin ystävällistä. Kiitos siitä! 
 - hyvä henkilökunta toimistossa. Heikko valvonta kentällä 
 - kentät ovat hyvin hoidetut, parkkipaikkoja riittävästi toivottavasti hoitovastike ei nouse, 
kohtuulliset investoinnit, nyt kun osakkeen arvo on mitä on. kentiltä "ihanneaikataulukyltit" pois, 
tekee pelaamisesta pakkotahtista. 
 - Jatkossa hallituksen tulee ehdottomasti ratkaista mitä tehdään niille osakkeille ja hoitovastikkeille 
joiden omistajat eivät enää voi syystä tai toisesta pelioikeutta käyttää. 
 - Viheriöt saisivat olla kesällä nopeammat. Vieraskentillä ja kilpailuissa tulee kohtuuttomia 
ongelmia tavalliselle, vaikka lyönti olisi kunnossa, niin lähipelissä ja puteissa antaa tasoitusta 
kolpapelaajille. 
 - Avainasiakkaan ajanvaraus 2vkoa eteenpäin. Osakkaille selvemmät alennukset, esim. proshop. 
 - Liiaksi alennuksia vieraspelaajille erilaisin alennus ym. kortein. 
Avainasiakkuus poistettava ja palataan entiseen; osakas ja hänen vieraansa. Samat oikeudet myös 
pelioikeuden haltijalle vaikka ei olisi osakas 
 - Golfauton käyttöön selkeät säännöt. Kurvaillaan miten ja missä vain. Hyvä ettei greenillä ajeta! 
Opastuskyltit kaikille väylille missä saa ajaa. 
 - palvelut toimivat hyvin t erinomaisesti; toimistohenkilökunta on todella ystävällistä; 
ravintolapalveluista voinee aina valittaa,  mutta golfporukka ei taida olla helpoin asiakaskunta. 
 - Osakkeen arvon kannalta ehdottomasti tehtävä jotain. Täytyy olla mahdollisuus kuolettaa osake. 
Miten on kuolinpesien kanssa, maksetaanki hoitovastike ? 
 - Viikonloppuna ei missään tapauksessa kilpailuja kesä-heinä-elokuussa. 



 
 - Caddie mastereilta voidaan edellyttää pukeutumisen osalta vähintään samaa etikettiä kuin 
pelaajilta. 
 - Edelleen ihmetyttää tiiauspaikkojen opastutaulujen sijoitus tiialueen toiseen laitaan, joten 
mailavalintaa, ym. varten pitää ensin siirtyä sinne ja sitten tulla takaisin suorittamaan valinta. Myös 
ko. opastustaulujen tieto väylän muodosta, pituuksista ja yleisilme on korkeintaan välttävä. 
Oikeampi paikka olisi tiialueelle saapumispaikalla. Varsinkin vieraspelaajalle nämä ovat kentän 
imagoarvoa antavia osa-asioita. 
 - Sisältyvät annettuihin vastauksiin. 
 - Ravintolapalveluissa tarjolla enemmän pientä suolaista mukaan otettavaksi ja ravintolassa 
syötäväksi (ja edullista) 
Jos WC ei ole jossakin käytössä, ilmoitettava selkeästi. 
Teranssilla pieniä grillitarjottavia, esim. makkaraa tms. 
Tapahtumia voisi olla joskus alkuillasta, 
jolloin pitkämatkalaiset (muut kuin lohjalaiset) voisivat pelin jälkeen osallistua, 
esim. elävää musiikkia. 
 - Pelioikeudettomien jäsenten määrä minimiin ja kierrosmaksu lähemmäs normaalia greenfeetä. 
 - Kauden lopussa kuin päivät lyhenee (ja ehkä muutenkin) niin olisi hienoa jos olisi mahdoliista 
pelata 12 reikää ja tietysti allennettuun greenfee hintaan (niinkuin Ruotsissa).  Tämä olis varmasti 
myös tervetullut seniori ja miksei junori & aloitttelijoille. Toivon mukaan hallitus miettii ja laatii 
strategian mitä tehdä osakkeiden arvon säilyttämiselle. 
 - Kuulemani mukaan klubirakennuksen naisten WC on surkea ! 
 - Osakkaiden tuli itse osata myös arvostaa osaketta ja ymmärtää miten hintaan ja arvostukseen voi 
vaikuttaa. Esim. pelioikeuksien vuokraaminen, ensimmäiset vuokraa jo tammikuussa 150€ tappiolla 
jolloin lähtöhinta on asetettu eikä se kevään tullen ainakaan nouse. Muutama ystävä on miettinyt 
osakkeen ostamista mutta todenneet ettei se kannata juuri tuosta hintaerosta johtuen. Jos hakee 
vaikka Keimolan vuokraoikeuksia niin ei niitä löydy alkuvuodesta alle 800€:n vastikkeen ollessa 
748€ (heilläkin on tullut hintapainetta viimeisen 5 vuoden aikana). Yllä oleva tottakai toimii samalla 
tavalla pelilippujen osalta. Nämä vaikuttavat yleiseen näkemykseen markkinahinnoista ja siten 
jatkossa vaikuttavat myös siihen, että mikä on itse osakkeen arvo potentiaalisen ostajan mielestä. 
(Ei kukaan lähde Tarjoustalosta ostamaan laatutuotetta, StLG kentät ovat hyviä, fasiliteetit 
perushyvät. Yksi kriittinen kohta on miten houkuttelevuus saadaan nousemaan uudelle tasolle, 
ettenkin PKS pelaajien osalta! (minulla ei suoraan ole tarjota tätä kultaista kiveä) 
 - StLG:n kentät ovat hyvässä kunnossa Henkilökunta ymmärtää hyvin asiakaspalvelun. 
Ikärakenteen noustessa pitäisi kiinnittä nykyistäkin enemmän huomiota ikääntyvien ihmisten 
pelaamismahdollisuuksien parantamiseen. Näin vältettäisiikn ennenaikainen spekulointi 
osakkeiden myynnistä. Siirrytään tiiauspaikoilla värillisistä pallukoista metripallukoihin. 
Kenttähenkilökunnan ammattitaito on korkea ja sen säilyttäminen on turvattava. 
 - Ruusuja uudelle ravintoloitsijalle 
 - Greenit voisivat olla nopeampia. Kaksi kenttää mahdollistaa esimerkiksi toisessa kentässä 
nopeammat griinit koko kesän. 
 - Palvelu ilmettä paranettva. kieltoja vähemmän 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - Paikan päältä saa kivasti aikoja, se on ollut hyvä asia. Vaikea suunnitella viikkoa etukäteen. 7pv 
varausoikeus toisaalta hyvä jos suunnitelmallisuutta löytyy. Yhteislähdöissä toiminta ruuuhkautuu, 
ensin jonotat caddielle ja sitten range on täynnä. Etukäteisilmoittautuminen on hyvä asia. Rangella 
voisi ottaa paremmin toinenkin pääty käyttöön. Kentät varsin ok kuntoiset kautta kauden, kiitokset 
siitä.  Mestiksissä tulee aina mieleen, että olisi se hienoa, että nopeilla griineillä voisi harjoitella 
useamminkin. Nyt pitää harjoitella muualla, jos haluaa nopeustuntumaa saada. Ehdotuksena: 
Pidetään mestiksissä griinit samalla nopeustasolla kuin harjoituskaudellakin. Jos meillä 
ruoho/resurssit ei jatkuvaa kisakuntoa kestä, niin sitten me pelaamme näillä mitä on. Miksi esittää 
kisojen aikana jotain muuta kuin olemme? Peuramaalla esimerkiksi on jatkuvasti griinit 
nopeammassa kunnossa, lienee eri ruoholaatua. Keskustelupalstan mielensäpahoittajat ja 
ammattimussuttajat lienee ymmärtääkseni niin pieni vähemmistö, että sulkisin korvani heidän 
suhteen vaikka meteli olisikin korvin kuultavaa. Demokratian periaatteiden mukaan mennään ja 
yritetään aktivoida suurta enemmistöä mukaan keskusteluun. 
 - Osakkeen arvo laskee kokoajan. Se harmittaa mutta ymmärrän että sille on hankala tehdä mitään 
 - ei 
 - Perushommat on hyvässä kunnossa ja toimivat suht sujuvasti. Greeneihin vauhtia lisää, Ruuhka-
aikaan valvojan toiminta aktiiviseksi, hitaiden ryhmien hoputtaminen. 
 - ok 
 - Kokonaisuutena kenttämme on edelleenkin yksi parhaimmista kentistä. Olen vain pahoillani,. että 
sen arvostus ei näy osakkeen hinnassa. Vaikka peli ei aina menisi aina putkeen, niin kuitenkin jää 
hyvä mieli. Caddiemaster-toiminnot ovat ainakin omalta kohdaltani toimineet aina hyvin. Kahvi ja 
sämpylä ei saisi maksaa esim. 4,50, sillä johtaa siihen, että syödään omia eväitä. 
 - Tapahtumat, jotka ajoittuvat viikonloppuun ja rajoittavat pelaamaan pääsemistä erityisesti alku- 
ja loppukaudella ärsyttävät erittäin paljon. 
 - Kioski ja ravintolan pitäisi saada pysymään auki, vikka se haasteellista onkin. Iltapelaajille avoinna 
oleva kioski olisi tärkeä mysö arkisin ainakin klo 19:30 asti. Cadarielli kiitoksia hienosta palvelusta 
sekä sisällön että asenteen osalta. Se on vielä parantunut entisestäänkin. Kentän avaaminen 
puhuttaa aina, mutta nyt kun se auki saatiin, niin kunto oli hyvä samantien verrattuna kaikkiin 
muihin kenttiin, joita tuli usea kierrettyä. Kun saataisiin edes toinen kenttä auki aiemmin. Kun sitten 
saadaan molemmat, niin KP:tä voisi vaikka sitten lepuuttaa arkisin hetken aikaa, jos se vähän kärsisi 
aikaisesta avaamisesta. Tuon kuntoisen kentän avaaminen, kun ei missään muualla tunnu olevan 
ongelma. Hyvää oli, että KP sentäämn pidettiin suhteellisen kauan auki syksyllä. Pakkasilla ei 
tietenkään voi pelata, mutta muuten syksyllä kyllä. 
 - StL-läisten kanssa mukava pelata. Sekä Lohjalla että StL:n jäjrestämillä matkoilla. Eipä tässä 
mitään erityisiä risuja ole tarpeen jakaa. 
 - Olisi syytä pohtia yksityisten kenttien muutamista yksityisiksi. Kentälle ei pääse ellei omista 
jäsenyyttä. Tämän tulisi koskea kaikkia eteläisen Suomen yksityisiä kenttiä. Edelleen ei ole tarvetta 
pitää yllä golfrälssiä ja maksaa golf yms liittojen maksuja ja henkilöiden palkkoja. Noudatamme 
vanhoja skottilaisia sääntöjä ilman tälläistä rälssiä 
 - Kiva tulla hyvät palvelut, ehkä enemmän moikkaamista 
 - Olen iloinen, että Lohjalla ei ainakaan ulospäin ole näkyvissä mitään riitoja. 
On hienoa, kun senioreina ei aina jaksa kiertää koko kenttää niin saa kiertää vain 9 reikää ja 
Kalkkiksella se onnistuu hienosti 
 - Keskittykää hyvään hinta-laatu suhteeseen.  
Pikkukisat väliaikalähdöillä. 
Aamulla aikaisin pitäisi päästä kentille, vaikka olisi kisapäivä. Jos Ilonen tai vastaava tulee niin 
tuolloin ymmärrän kentän varjelun. 
Tarjotkaa epäkurantteja aikoja green fee pelaajille hullun halvalla hinnalla. 
Karsikaa turhia kuluja. 
 - Poikani haki kesätöihin jo helmikuussa ja koskaan ei ilmoitettu milloin paikat täytetty. 
Kenttähenkilökunta tekee hienoa työtä, erityismaininta Irmelilla ja rouvalle joka hoitaa istutuksia 
yms clubin ympäristössä. Joskus ihmetyttää suuri henkilömäärä toimistossa. 



 - Ravintolapalvelu käytännönläheisemmäksi! 
 - Parempaan päin ollaan menty palveluissa! Ihmiset itse luovat ilmapiirin. Kesällä olisi kiva, jos olisi 
enemmän yhteisöllisyyttä luovia kesätapahtumia esim.grill-iltoja tms.? Me-henki tärkeää klubilla:) 
 - Itseasiassa vastatessa huomasi, ettei ole valittamista ja asiat ovat varsin hyvin. Ruusuja siis 
erittelemättömästi kaikille, jotka hommaa pyörittävät. 
 - Osakkeenomistaminen pitäisi tehdä houkuttelevammaksi.Ennenkaikkia niistä loupuminen 
kuolemantapauksissa/terveydellisistä syistä.Jos ei omistaja käytä tai saa vuokratuksi,niin ei tarvitse 
maksaa vastikettakaan.Myyntilupa osakeyhtiöltä,ettei  huijarit pääse apajille! 
 - Greenit voisi pitääns. "kisakunnossa" myös muutoin kuin joidenkin huippuksojen tai 
mestaruuskisojen ajan. Esim. vuoron perään kalkkiksella ja pyhiksellä heinä-elokuun ajan. 
 - Kentät hienossa kunnossa. Fasiliteetit hyvät. Ravintolan palvelussa parannettavaa. Toimiston 
toimintaan lisää positiivista energisyyttä. 
 - greeneihin lisää nopeutta ja rangelle useammin nurmelle! 
 - Tervettä kehitystä toimiston osalta! Nythän siellä jo ostaan palvella ystävällisesti. Ravintolaa on 
vielä vaikea arvioida, mutta ensimmäiset käynnit ovat olleet positiivisia, siitä vaan vauhtia lisää kun 
kausi konnolla alkaa. Joskus on törmännyt golfautoilijoiden törkeään ohitusten vaatimiseen, 
eiköhän siellä mennä niillä ehdoilla mitä me siellä jalan liikkujat sanellaan! Ihan hyvin meillä asiat 
ovat! 
 - Ravintola ylihintainen, lounas tulisi olla alle 10e kuten kaupungillakin. Voisiko yhtiö sponsata 
ravintoloitsijaa jotenkin. Osakkeen huonolle kurssille tulisi tehdä jotain. Esim. yhtiö voisi lunastaa 
tiettyyn hintaan osakkeet itselleen ja vuokrata pelioikeudet edelleen. Mistä Lohjan kentän huono 
maine johtuu? 
 - Toivotaan että kenttien ja klubin taso säilyy ellei jopa parane tulevaisuudessa vesus ympäröivät 
kentät. 
 - Klubihengen parantaminen. Kapteenien tehtävänä ei voi olla vain griinihaarukoiden 
tarkastaminen. Myös toimitusjohtaja voisi olla aktiivisempi siihen mitä kentällä ja klubilla tapahtuu 
ja tervehtiä pelaajia ja katsoa ,että he viihtyvät. Kentällä ja klubilla pitäisi olla kivaa, ei nipottamista. 
 - Kaikki ihan OK 
 - Kentän hoito, Caddie Master toimisto, Lähipeliharjoitusalue -  (liian usein varattu kokonaan) 
Ravintolan hintataso - 
 - Olen tyytyväinen kenttiin ja palveluihin sellaisenaan. Niitä on hyvä ylläpitää. Mutta tässä 
tilanteessa lisäinvestoinnit kuten se taukokioskin laajennus tuntuvat tosi hulluilta ajatuksilta. Nyt ei 
ole oikea hetki hulluille visioille. Tärkeämpää on pitää vastike nykytasolla. 
 - Se yksi nainen pitäisi poistaa asiakaspalvelusta caddiemasterin toimistosta.ei osaa kohdella 
omistajaosakkaita ollenkaan kunnioittavasti eikä ole ystävällinen 
 - Erinomainen perusta, erinomaiset kentät, liikaa lohjalaista pikkusieluisuutta 
 - hernekeitto oli hyvää, toimistossa hymyillään, kiitos 
 - uusi ravintoloitsija taitaa hinnoitella itsensä "ulos" 
 - Olen ollut tyytyväinen St Laurenceen, joka on onnistunut kehitystyössään. 
 - osakkeesta luopuminen (myyminen) vaikeaa 
 - - kaikki muuten ok, mutta osakkeen arvostuksesta  johtuen voisiko yhtiön toimesta saada 
ehdotuksia perikunnille miten toimia päästäkseen eroon lähes arvottomista osakkeista vai pitäisikö 
testamentata ne yhtiölle ettei muille tulisi niistä ylimääräistä harmia ? 
 - Tämmöiset kyselyt on hyviä. Laittakaa ihmeessä tulokset kaikille tietoon. 
 - Kentällä ja yhteisössä hyvä meininki ja halu tehdä ja toteuttaa. Muutama mätämuna osakas 
yrittää hankaloittaa kaikkien työtä, kuvittelemalla liikoja omasta golftietämyksestään. 
 - Kiitos loistavista kentistä ja erikoiskiitos kenttähenkilöstölle kenttien mainiosta kunnosta. 
Toivomuksena että toisella  kentällä greenit pidettäisiin nykyistä nopeampana. 
 - Lisävastikkeen kanssa lähes 800 e on liikaa, osakkaan pelaaminen pitää olla halvempaa ja 
mahdollisimman sujuvaa! 
  



- Ruusuja yleisesti palveluista ja fasiliteeteista ja Pyhiksestä 
Vähemmän ruusuja, ei kuitenkaan risuja, Kalkkiksesta (väylät 1, 3-6 märkyys) ja Par3;sta 
(tiiauspaikkojen ja viheriöiden kunto) 
 - Ruusuja kenttä henkilöille ja eritoten caddy mastereille, varsinkin nuorelle silmälasipäiselle 
pojalle, joka on ollut tähänastisen golf urani ystävällisin, tehokkain ja asiantuntevin asiakaspalvelija 
 - Varatkaa klubia lähinnä olevat pysäköintialueet vain osakkaille 
 - Rangella olisi mukava olla muutamia katettuja lyöntipaikkoja, jossa voisi treenata rauhassa, myös 
peilit olisi tarpeen, samalla tavalla kuin pickalan rangella. 
 - Pääsääntöisesti kimppu ruusuja 
 - Aviopuolisoni on sairstunut eikä kykene koskaan pelaamaan.  
Miten pääsen eroon osakkeesta ? 
 - Palvelu erittäin ystävällistä sekä tarvittaessa joustoakin löytyy ..Ravintola palvelu ollut edellisenä 
kautena huono, hinta laatu suhde. 
 - Kenttien kunto ei ole edes kohtuullinen verrattuna vastaaviin. Käykää joskun esim Peuramaalla, 
jossa yksi kenttämestari ja vastike 30% halvempi ja aivan loistavat greenit. Ei voikukkaa jne 
 - Eikö tutkimuksella saataisi enemmän faktaa kun kysyttäisiin miten pitäisi kehittää. 
Missä on kysymys mitä siitä, mitä osakas toivoisi tehtävän osakkeiden ja pelilippujen suhteen 
tulevaisuudessa. 
 
- osakkeen saisi laittaa lepäämään ilman pelimaksua. Osakkeen uskaltaisi ostaa ilman pelkoa, ettei 
siitä pääse irti. Tj joutuisi todella markkinoimaan kenttää. Ei niin, että raha tulee sisään tekemättä 
mitään. Tulevaisuus tuo tullessaan taatusti useamman kentän isännöinnin taloyhtiöiden tapaan. 
 
- mitä virkaa vieraan greenfeellä, kun hallituksen ihmisetkin ostavat netistä liput kavereille 
todennäköisesti taas @25 ekua. 
-ravintolakysymys. Miten sitä voi arvostella kun on uusi ravintoloitsija. 
 - Avoimempaa tiedottamista myös taloudesta ja tehdyistä päätöksistä. 
Hallituksilla tuntuu olevan "kunnia" asia 
tehdä päätöksiä jäsenistöä/osakkaita kuulematta. 
 - Omistajalla tulisi olla oikeus luovuttaa osake Oy:lle ilmaiseksi ja näin vapautua vastikkeen 
maksusta. En ole aikeissa luopua itse, mutta mielestäni muiden ei tarvitse rahittaa minun 
harrastustani. Osakkeiden lunastus joidenkin arvioiden mukaan aiheuttaisi noin 100 € nousun 
vastikkeeseen, joka on mielestäni täysin hyväksyttävä ottaen huomioon, että käytössä on kaksi 
varsin hyväkuntoista kenttää. Jos nousu olisi suurempikin, niin se tuskin aiheuttaisi joukkopakoa 
kentältä. Osakkeiden lunastusmahdollisuus poistaisi ylitarjonnan jonka jälkeen osakkeelle vähitellen 
muodostuisi arvo. Ostohaluukkuutta ja siten arvoa parantaisi jo pelkästään se tieto, että osakkeesta 
pääsee jollain normi-ihmiselle sopivalla tavalla eroon. 
 - Kaikilta vähän enemmän hymyjä 
 - Golfautojen käyttöön kontrollia 
 - henkilökunta ok, ruusuja, Olisi kiva saada naisten tii paikoille myös penkit 
 - Joskus tuntuu siltä, että toimisto on työntekijöitä varten, eivätkä he palvelemassa 
osakkaita/asiakkaita. Hieman palveluasennetta lisää. 
 
Kentät aina hyvässä kunnossa. 
 
Mielestäni pakkaskautena pitäisinottaa käyttöön ns. positiivinen merkintä nettiin. Ts. ilmoitetaan 
myös, että henkilökunta on todennut, että kenttä on auki esim laittamalla aukiolopaikkaan tieto tai 
jokin muu merkintä. Esim klo 700 ei välttämättä tiedä tilannetta, vaan tieto voi tulla vasta 730 
"suljettu" 
 
Mielestäni on väärin sulkea par3 kenttä joidenkin talvihallitalkoiden takia. Jos talkoisiin ei saada 
porukkaa muutoin, niin kysytään jo syksyllä halukkaita ja annetaan heille alennusta puolet hinnasta, 



jos ovat mukana syksyllä ja toinen puoli jos keväällä. Jos keväällä jää tulematta talkoisiin 
lupauksesta huolimatta, niin summa jälkilaskutetaan. Pelaajissa on monia joilla on selkä-, sydän- ja 
allergiasyitä, joiden takia eivät voi tulla talkoisiin, joten sulkeminen on p.....stä. 
 - Laurin Majan uudistus hyvä asia. Tekijöille kiitokset.  
Kentät aina hyvässä kunnossa, henkilökunnalle kiitokset.  
Griinien nopeutta voisi mahdollisuuksien mukaan lisätä.  
Toivottavasti uusi ravintoloitsija ymmärtää pelaajien tarpeet, alku ainakin on lupaava. 
 - puhalletaan kaikki yhteen hiileen, meillä on upeat kentät ja kaikki olosuhteet hyvät. 
arvostetaan toinen toisiamme siitä se lähtee. Terkuin Matti B 
 - Ajanvaraussysteemi on huono ja joustamaton 
 - Rangella pitäisi päästää lyömään nurmelta useampi päivä vuodesta kuin 2014 pääsi. 
Tuntuu että griinejä rei'itetään ja hiekoitetaan turhankin usein ja täten griinit ovat huollon 
jälkeisessä huonossa tilassa turhan usein. 
 - Henkilökunta mukava ja ammattitaitoista 
 - Kenttä kiinni muille kuin osakkaille ja osakkaiden vieraille. Tyytyväinen olen ollut. Kenttä on 
useimmiten mahtavassa kunnossa. 
 - Kaksi ruusua ja pieni risu. 
 - Caddiemasterit palvelualttiita mutta iloista yleisilmettä voisi lisätä, hymy, tervehtiminen yms 
Wct kaipaavat ehdottomasti päivittämistä, niin kentällä kuin klubitalollakin 
Johto, kapteenit ja kenttähenkilökunta voisivat ainakin tervehtiä  
Kentät hyvässä kunnossa, kukkaistutukset kauniit 
Ryhmien etenemistä ja aikataulussa pysymistä pitäisi seurata tehostetun ystävällisesti  varsinkin 
vieraspelaajien osalta  
Kärryjen kunto pitää tarkistaa 
Ravintoloitsija toivottavasti tarjoaa tänä kesänä hyvän hinta-laatusuhteen omaavaa maukasta 
ruokaa ilman pitkää odotteluaikaa 
 - Taukokioskin käyttö Kalkki-Petterin kentällä. Hidastuttaa peliä kun käydään tauolla 9 reiän jälkeen 
ja sitten jonotetaan 14 reiän jälkeen taukokioskille. Pyhän Laurin kentän käyttäjille taukokioski on 
erinomainen, mutta miksi Kalkkikselle kaksi taukoa? 
 - yhteislähtökilpailut muuhun aloitusaikaan kuin klo 8-9, jolloin kenttä on tarppeetoman monta 
tuntia tyhjilään = suurin risu 
 - Ehdotus:  Rakentakaa suojaverkko Kalkkiksen 18. väylän tiiauspaikan penkillä odottelijoiden 
suojaksi! 17. väylän lähestymislyönti greenille yleensä aika pitkä ja  18. väylän tiiauspaikalla  "mäen 
alla" odottelijat vaarassa. Ei ole suuri kustannus! 
 - Kentillä voisi tuunata paljon pieniä yksityiskohtia ja bunkkereita voisi korjata (kunnon hiekka). 
Griinejä voisi tehdä haastavammiksi tyyliin KP 9 ja 15. Ravintola vaikuttaa lupaavalta, uusi Laurin 
Maja on ihan huippu. 
 - Kärryistä voisi periä vuokraa muilta  ei osakkailta. 
 - Autoilla ajellaan melkoisen pitkälle greenien läheisyydessä.  Bunkkerien reunat joutuvat kovalle ja 
greenien ympäristö pehmenee.  Valvonta kuntoon! 
 - Taukokiokin ylläpito nostaa tarpeettomasti ravintolan hintatasoa. 
Pelioikeuksien vuokraaminen ei ole kannattavaa, joutuu sponsoroimaan vuokrajan pelaamista. 
Yhtiövastike tulisi  pitää mahdollisimman alhaisena varsinkin tässä golfin suhdannetilaneessa. 
Yritystapahtumamyyntiin pitäisi panostaa. Vaikka se onkin vaikeaa, tuo se tuloa kenttäyhtiölle ja 
ravintolalle auttaen toivon mukaan myös ravintolan hintatason pitämistä maltillisena. 
Kahvin hinta on korkea.  
Sanoisin näin, että jos kahvi olisi kohtuuhintaista menisi kaupaksi kahvi ja pulla. Nyt ei mene 
kumpaakaan. Kentältä siirrytään suoraan autolle, jolloin heräteosoto-oluttakaan ei oteta. 
 - Meillä on aivan loistava palvelupäällikkö 
 - Mahdollisuus myydä osakkeeni takaisin yhtiölle olisi suositeltavaa. ostajia mahdotonta löytää 
edes ilmaiseksi ja koska en itse pelaa ei jäsenyyden jatkuvassa maksamisessa ole mitään järkeä. 



 
 - Kyllähän Lohja on huippukenttä monella mittarilla ! Itseä hinkkaa ainoastaan tuo normaali green-
fee osakkeenomistajalle, joka pelaa muualla. 
 - Ihmettelen, että yhtiön hallitus ei halua antaa yhtiön taloudesta avointa tietoa edes 
yhtiökokoukselle; menettely on sekä OYLn hengen että kirjaimen vastainen. Talouden ohjaus on 
heikkoa, lyhyen ja liiketoiminnaltaan olemattoman syyskauden lopun ennakointi talousarvion 
pohjaksi on vuosia ollut perin kehnoa.  
Hallituksen tulisi muistaa, että se hoitaa yhtiötä kaikkien osakkeenomistajien lukuun, ei vain niiden, 
jotka ovat kaikista asioista hallituksen kanssa samaa mieltä. 
Muuan yksityiskohta: yhtiökokouskutsua ei ollut yhtiön kotisivulla! 
 - Seuran tulisi panostaa enemmän junioripelaajiin, eli tuleviin aktiivipelaajiin ja osakkeenomistajiin. 
Nykyinen junioritoiminta on taas saatu alkuun, ja se tarvitsee tuekseen seuran hallituksen ja seuran 
operatiivisen johdon. Nykyinen junioritoiminta on ns. "ylösajovaiheessa" ja jotta tästä saadaan 
rakennettua toimiva konsepti, yhteistyön tulee olla saumatonta, ja henki rakentavaa. 
 - Olen yrittänyt päästä eroon osakkeesta jo pitkään koska olen lopettanut pelaamisen noin 5 
vuotta sitten. Tilanne on ongelmallinen ja yhtiön tulisi eaittää tähän konkreettisia ratkaisuja. 
 - Kaikki hyvin ja hienoa palvelua toimistossa. 

 

 

 


