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Oy:n puheenjohtajan palsta

Vuosi on käynnistynyt positiivisesti. Yh-
tiömme talous ja kenttien kunto  ovat  
saaneet positiivista palautetta viime syk-

synä tehdyn osakas- ja jäsenkyselyn tiimoilta. 
Tästä parhaimmat kiitokset edellisten vuosien 
hallituksen puheenjohtajalle Pekka Linnain-
maalle ja koko St. Laurence Oy:n henkilökun-
nalle. Tältä pohjalta on hyvä jatkaa. 

Toki uusiakin haasteitakin tuli viime vuoden 
aikana esille. Golfliitossa on käynnistynyt voi-
makas keskustelu ja kantaakin on otettu  niin 
sanottujen sitoutumattomien pelaajien asemas-
ta. Myös meidän on linjattava kantaamme mil-
lainen golf-yhteisö haluamme olla tulevaisuu-
dessa. Äärimmäisiä malleja löytyy sekä koto-
maastamme että maailmalta: suljettu yksityi-
nen kenttä, niin sanottu ”pay and play”-kent-
tä  ja jotain siltä väliltä. Tätä strategista kanna-
ottoa varten  on hallitus nimennyt työryhmän 
valmistelemaan olemassaolevan strategiamme 
täsmennystä ja siihen liittyviä oleellisia asioita 
kuten peli ohjesääntömme ja  hinnoittelumme 
muutokset. Evästeenä työryhmälle toimii var-
masti hyvin viime marraskuun yhtiökokous, jos-
sa selvästi kannatettiin taloutemme tukemisek-
si kenttiemme avaamista muun muassa green 
fee pelaajille sellaisina viikon ja vuorokauden ai-
koina, jolloin kenttämme eivät ole kuormitetut.

Investoinnit ja pelaaminen
Pelaaminen on aina hauskaa ja erityisen haus-
kaa hyvässä peliseurassa ja kenttien ollessa erin-
omaisessa kunnossa. Hauskuuteen ja iloisuuteen 
voimme me pelaajina aina itse vaikuttaa. 

Viime kaudella oli griinien nopeuksien lisää-
minen yksi tavoitteistamme. Griinien nopeut-
ta lisättiin ja palaute pelaajilta oli positiivinen. 
Kenttien osalla jatketaan viime vuoden tapaan 
pienillä peruskunnostuksilla (ojitukset PL7 ja 
PL12) ja väyläbunkkerien osittaisilla kunnos-
tuksilla.

Hallitus on asettanut työryhmän Antti Ul-
vion johdolla (hallituksen varapuheenjohtaja ja 
kenttätoimikunnan puheenjohtaja) valmistele-
maan näkemystämme kenttien uudistustarpeis-
ta vuosina 2016 – 2020.  Uudistustarpeita on sekä 
väylien että griinien alueella että ehkä myös sa-
devesijärjestelmien osalla.  Esitystä voimme var-
maan jo puida yhteisesti talvella 2012.

Klubitalomme ja ravintolamme viihtyvyyttä 
parannamme investoimalla klubitalon tuloau-
lan ja ravintolan uudelleen kalustukseen ja si-
sustukseen. Uskon, että investointi tukee myös 
klubitoimintaamme, joka on nyt uudelleen ak-
tivoitu seurassamme. Muutostyöt ovat valmiita 
jo vappuun mennessä.

Palaute viime kaudelta ja katsaus  
tämän vuoden haasteisiin

Olemme hankkineet viisi uutta golfautoa 
edellisten autojen lisäksi. Golfauton käyttö on 
vapautettu kaikille pelaajille. Enää ei tarvita lää-
kärintodistusta auton käyttämiselle. Haluamme 
mahdollistaa tällä investoinnilla yhä useamman 
osakkaamme ja myös muiden kenttämme käyt-
täjien aktiivisen pelaamisen. Seuraamme luon-
nollisesti kauden aikana palautetta ja teemme 
siitä johtopäätöksiä tuleville kausille.

Tiedottaminen ja kannanotto  
kaikkien ulottuville
Tiedottamista parannettiin useilla rintamilla 
viime vuoden aikana. Tietoväylän lisäksi peli-
toimisto lähetti useita sähköposteja, joissa ker-
rottiin ajankohtaisista tapahtumista. Lisäksi in-
ternet-kotisivujamme päivitettin tiuhaan tahtiin, 
jotta uusin tieto olisi kaikkien saatavilla. 

Uusi toiminto kotisivuillamme oli ”Keskus-
telufoorumi”. Keskustelufoorumissa voit avata 
uuden keskustelun itse valitsemastasi aiheesta 
tai kommentoida jonkun toisen jo avaamaa kes-
kustelua. Varsin vilkkaana on käynyt talven ja 
kevään aikana keskustelu peliohjesäännöstä ja 
hinnoittelusta. 

Kehotan jokaista osakasta ja jäsentämme ak-
tivoimaan omat tunnuksensa kyseiselle fooru-
mille.

Tänä vuonna lisäämme toimistoon ja klubi-
talolle suuret monitorit, joista voi seurata mm. 
reaaliaikaisesti kenttiemme tiiaus-listoja. 

Tulemme myös lisäämään ulkoista tiedotta-
mistamme. Tiedottamiseen kuuluvat sekä kent-
tiemme markkinointi yhteistyökumppaneidem-
me internetsivuilla että yhteistyö paikallisen ja 
valtakunnallisen lehdistön kautta.

19. reikä  ja klubilla  
viihtyminen
Ravintola Laurence Housen yrittäjien Hellevi 
ja Matti Sepposen ensimmäinen toimintakau-
si on takana. Olemme yhteistyössä käyneet läpi 
palautteen viime kaudelta ja jatkamme tältä poh-
jalta yhteistyötä. Klubitaloon ja ravintolaan tä-
nä keväänä tehdyt investoinnit lisäävät varmas-
ti viihtyvyyttä ja toivonkin  yhä useamman pe-
laajan pysähtyvän hetkeksi kierroksen jälkeen ja 
miksei ennen sitäkin nauttimaan kierrosta kos-
kevista spekulatiivisista keskusteluista pelikave-
reiden kanssa.

Hyvää alkavaa pelikautta
 

Seppo Toivonen
Hallituksen puheenjohtaja

St. Laurence Golf Oy

Osakeyhtiön puheen
johtaja Seppo Toivonen 
toivoo yhä useamman 
pelaajan pysähtyvän 
hetkeksi kierroksen 
jälkeen ja miksei en
nenkin  nauttimaan 
kierrosta koskevista 
spekulatiivisista kes
kusteluista pelikave
reiden kanssa.
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Ry:n puheenjohtajan palsta

Olen Petri Granat (49), uusi ry:n puheen-
johtaja. Golfin piirissä olen ollut vasta 
kuusi vuotta, mutta kun se kärpänen 

puraisi, siitä ei pääse irti! Eikä tietysti ole tar-
koituskaan, itse asiassa sama kärpänen puraisi 
koko perhettä. Järjestötoiminnassa olen toimi-
nut 80-luvun alusta alkaen, ensin autourheilun 
parissa, sen jälkeen jääkiekko vei lähes kaiken 
vapaa-ajan ja sitä uraa jatkuikin aktiivisesti ke-
vääseen 2010. Edelleen olen mukana Lohjalai-
sessa miesten harrastejääkiekossa, HNT-Lohjan 
puheenjohtajana. Työskentelen Lohjalla Hyrles 
Oy:ssä myyntipäällikkönä  

Kausi 2011 – toiminnan kausi 
Toimikunnat ovat aloittaneet kautensa avaus-
kokouksilla ja toimintasuunnitelmia tulevalle 
kaudelle on rakennettu, joten kausi tulee ole-
maan aktiivinen, tapahtumarikas ja varmasti 
kaikin puolin mukava, kunhan vaan jaksamme 
itse vähän hymyillä ja olla ystävällisiä kanssa-
pelaajiamme kohtaan. 

Muutoksia toimikuntien vetäjissä ja toimi-
kunnissa on tapahtunut paljon, esimerkiksi kap-
teenit ovat vaihtuneet ja molemmilla tuntuu ole-
van pää täynnä uusia ajatuksia ja ideoita. 

Ilokseni olen huomannut, että olemme saa-
neet pitkästä aikaa aktiivisen klubitoimikunnan, 
joka aktivoitui heti tammikuussa ja tuloksia tu-
lette huomaamaan kauden alussa, esim. klubiti-
lojen kasvojen kohottaminen on yksi näkyvim-
mistä asioista. Lisäksi työn alla on monia yhtei-
siä tapahtumia ja illanviettoja. Syksyn pelimatka 
ulkomaille on ehkä yksi suurimmista ponniste-
luista, joten jos olette miettimässä matkaa johon-
kin, ottakaa huomioon myös klubitoimikunnan 
vaihtoehto. Lisätietoja tulee varmasti kotisivujen 
ja ilmoitustaulujen kautta kun asiat ovat konk-
retisoituneet.

Kilpailupuolella tuleva kausi on taas hyvin-
kin vilkas ja vaatii toimikunnilta ja jäsenistöl-
tä aktiivisuutta. Isoja avoimia kilpailuja on mo-
nessa ikäryhmässä. Seniorit aloittavat jo touko-
kuun alussa Audi Senior Scratch. Tourin osa-
kilpailulla. 

Seuraava suuri haaste meillä on Finnish 
Tourin osakilpailu kesäkuun 9.–11. ja siihen tar-
vitsemme taas kolmisenkymmentä vapaaehtois-
ta erilaisiin tehtäviin.

Heinäkuun iso tapahtuma on Midien lyönti-
peli SM osakilpailu 15.–17., jolloin klubilla pyö-
rii keski-ikäisiä golffareita ympäri maan.

Lisäksi helatorstaina 2.6. vietetään Kansallis-
ta Golf-päivää ja samalla St. Laurencen Avoimi-
en Ovien Päivää:

Eli Suomen Golfliitto haastaa kaikki seurat 

Tulossa toiminnan kausi

mukaan järjestämään Kansallista golfpäivää 
helatorstaina 2.6.2011. Tapahtuman tavoitteena 
on kohdata mahdollisimman monia jo golfissa 
mukana olevia pelaajia sekä uusia potentiaali-
sia golffareita. Lisäksi pelataan perinteinen SGL 
Trophyn alkukilpailu. Kilpailu on avoin kaikille 
Golfliiton jäsenseurojen amatööripelaajille.

Lisäksi viime kaudella aloitettu kerran kuu-
kaudessa pelattavat Scramble-kilpailut jatku-

vat myös tällä kaudella. Lisänä viimevuotiseen 
on tarkoitus saada muutamana vuotena perut-
tu Cross Country elvytettyä ja yhtenä konstina 
kokeillaan pelata ko. kilpailu myöskin pari-sc-
ramblena, jolloin osallistumiskynnys varmasti 
pienenee.

Hyvää alkavaa pelikautta 2011
Petri Granat

St. Laurence Golf ry:n puheenjohtaja

Midien ja kilpagolfa
reiden keskuudessa 
tutuksi tullut Grana
tin “Pepe” on aktiivi
nen urheilun vaikut
taja Lohjalla. Nyt on 
haasteena koko golf
seuramme jäsenistö. 
Klubigolfarina itse
ään pitävänä hänel
lä on hyvät mahdolli
suudet onnistua, kun 
vain jatkamme avoin
ta yhteisömme kehit
tämistä

Avointen ovien päivä 2.6.
Helatorstai 2.6. on ensimmäinen Kansallinen Golfpäivä, jolloin kaikilla 
suomalaisilla golfklubeilla on tarkoitus lähestyä ennen kaikkea uusia, mutta  
miksei hieman kokeneempiakin, pelaajia golfin merkeissä.

Meillä tuo päivä tulee olemaan Avointen ovien päivä kaikille golfista 
kiinnostuneille. Laita siis päivämäärä allakkaan ja mieti, kenet voisit tuoda 
tutustumaan St. Laurence Golfiin. Tarkempi ohjelma ilmestyy kotisivuillemme 
ja tiedotamme siitä sekä klubilla että sähköpostitse jaettavana tiedotteena 
lähempänä tapahtumaa.
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Toiminnanjohta
jan omat kierrok
set vuositasolla ovat 
pudonneet “muuta
maan kymmeneen” 
työn viedessä suu
rimman ajan aktiivi
kaudesta. Onneksi 
talven aikana on hä
nelläkin aikaa pela
ta ja yrittää pitää yl
lä tasoitustaan sing
letasolla.

Toimitus-/toiminnanjohtajan palsta

Kausi 2011 on tulollaan varsin runsaslu-
misen ja ennätyskylmän talven jälkeen. 
Toivottavasti talvikausi on sujunut sopi-

vasti leväten mutta myös golfmatkailun tai har-
joittelun suhteen onnistuneesti, miten kukin on 
sen painottanut.

Otan tässä muutaman teeman esille, joiden 
suhteen toivon itse kunkin pohtivan omaa roo-
liaan St. Laurence Golfin kehittämisessä tällä ja 
tulevilla kausilla. On katsottava eteenpäin ja rai-
vattava ajatuksille positiivinen ura, ihan kuin se 
mummo aikanaan.

Miten meillä menee?
Lohjalla kaikki hyvin eikös vaan? Rehellinen vas-
taukseni on, että periaatteessa kyllä, mutta onko 
sittenkään? Kun taas kerran perehtyi syvällises-
ti esimerkiksi mielipidekyselyn tuloksiin, joista 
on tarkempaa analyysia sivuilla 8–9, voi todeta 
suurimman osan olevan tyytyväisiä, mutta pieni 
vähemmistö tuntuu seisovan vahvasti moittijoi-
den ja jatkuvan arvostelun puolella. Kritiikissä ei 
sinänsä ole mitään pahaa, mutta miten ja missä 
sen esittää, siinä voisi olla miettimistä.

Halutessamme luoda  positiivista ulkokuvaa 
golf-yhteisöstämme suurin mahdollisuutemme  
onnistua olemme me itse. Olet sitten osakas, 
avainasiakas tai jäsen, asenteesi ratkaisee, mi-
tä viestiä annat meistä. Meillä löytyy varmasti 
pientä parantamisen varaa siellä sun täällä, mut-
ta iso linja on kunnossa. Kentistä ja rakennuksis-
ta pidetään huolta, kustannustason suhteen yri-
tetään tehdä kaikki voitava, kuitenkaan tasosta 
tinkimättä. Silti pientä nurinaa riittää, pienen 
vähemmistön äänellä.  

Ehkä selittävä tekijä on todellakin se, että me 
katsomme näitä asioita niin eri tulokulmista, että 
yhtä yhteistä linjaa on vaikeaa, ellei jopa mahdo-
tonta löytää. Otetaan nyt esimerkiksi paljon pu-
huttu osakkeen hinta tai osakkaan edut suhtees-
sa vuokrapelaajaan. Sellaiselle osakkaalle, jolla 
on useita osakkeita, joilla ei itse tai esimerkiksi 
perheenjäsen pelaa, on luonnollisesti edullista, 
jos myyntihinnat olisivat pilvissä ja osakkeista 
pääsisi helposti eroon. Tai vastaavasti vuokra-
hinnat niin korkealla, että niistä saisi oman vas-
tikepanostuksen päälle kelpo tuoton.

Näin ei valitettavasti ole ollut pitkään aikaan. 
Osakkeiden hintojen alamäki lähti vuoden 2006 
jälkeen vauhtiin, kun koko Suomessa syntyi lii-
ton suosituksesta pelaajakategoria ”Jäsen ilman 
pelioikeutta”. Aiemmin jäsenyyden ehtona oli 
lähes jokaisessa golfyhteisössä pelioikeus, aivan 
kuten meilläkin. ”Sitoutumaton pelaaminen”, 
kuten tätä ilmiötä nykyään kutsutaan, on toi-
saalta tuonut lajin pariin runsaasti uusia pelaa-
jia, mutta samalla vaarantanut lajin olosuhteis-

ta vastaavien, yksityisten golfyhtiöiden talouden 
realiteetit. Osakkeiden jälkimarkkinat ovat hil-
jaiset, tulevaisuuden kenttäinvestoinnit ovat vaa-
rassa ja koko suomalainen golf elää mielenkiin-
toista murrosvaihetta.

Me emme ole yksin tässä murroksessa eivätkä 
meidän omat toimet välttämättä valtakunnan ta-
solla asioita muuksi muuta, mutta toki voimme 
ja meidän on syytä tehdä päätöksiä siihen suun-
taan, millä me St. Laurencessa haluamme asioit-
temme olevan. Yhtiöjärjestyksemme mukainen 
peliohjesääntö on sen suhteen tärkein yhteises-
ti päätettävä instrumenttimme ja jälkikäteen on 
valitettavaa, että se jäi hyväksymättä syysyhtiö-
kokouksessa. Nyt se on uudelleen käsiteltävänä 
kevätyhtiökokouksessa, jossa se varmasti tulee 
herättämään jälleen kerran intohimoja tulita si-
tä eri tulokulmista. 

Upeat mahdollisuudet
Meillä on kaksi hienoa ja lähes poikkeuksetta 
kenttämestareiden ja luonnon yhteistyöllä hy-
vään kuntoon saatettavaa 18-reikäistä kenttää. 
Meillä on sen lisäksi vielä mitä mainioin har-
joittelukenttä, jonka avulla voimme tutustuttaa 
lajiin uusia harrastajia, ilman että se häiritsee 
vain isoihin kenttiin tottuneita omia pelaajiam-
me. Monet pelaajistamme eivät ole ymmärtäneet 
par 3-kentän olevan ihan oikea golfkenttä, jolla 
pelatessa golfissa niin ratkaisevassa osassa olevia 
lähilyöntejä tulee kierrosta kohti huomattavasti 
isoa kenttää enemmän.

Klubitalomme on pienuudestaan huolimatta 

varsin viihtyisä (ainakin toivon, että joku huo-
maa sen muutoksen, jota Klubitoimikunnan ja 
hallituksen johdolla on tehty kevään aikana), 
range on aivan Klubin ja pelitoimiston tuntu-
massa, on Tallin Vintti isoihin tapahtumiin, 
moottoritie tulee lähes pihaan, jne.

Seurassa on vireät toimikunnat ja kilpailuja ja 
viihteellisiä tapahtumia enemmän kuin millään 
Suomen golfklubilla. Kilpagolfissa on menestyt-
ty ja seuran ja kentän imago on hyvä.

Osakkeen arvo ja arvostus
Meidän rakenteellinen isoin ongelma on edel-
leen se, että liian paljon osakkeita on  omistajilla, 
jotka eivät niillä itse pelaa. Ne sitten vuokrataan 
kovin herkästi alle vastikehintojen. Näin syntyy 
negatiivinen kierre, joka ei ole kenenkään etu. 
Tavallaan siitä pääsee tietysti nauttimaan pelioi-
keutensa edullisesti vuokraava, mutta kokonai-
suutena arvostuksemme ei juurikaan nouse. Mi-
tään poppakonstia ei ole, vaan ainoastaan pitkäl-
lä tähtäimellä tehdä omistamisesta sekä vuok-
raamisesta, molemmista houkutteleva vaihto-
ehto – juuri Lohjalla. 

Mitä tulee vastikehintaan, olemme ottaneet 
strategiaksi maksaa lainojamme etupainottei-
sesti pois nyt, kun korkotaso on ollut alhaalla. 
Havahduin tähän kuusi vuotta sitten toimitus-
johtajan  tehtävään tullessani, kun korkoihin 
meni huomattavasti enemmän osakkaiden ra-
haa kuin lyhennyksiin. Nyt on pitkäaikaista vel-
kaa lyhennetty yli 900 000 eurolla sitten vuoden 
2005, jolloin sitä oli kerääntynyt kaikkiaan yli 

”Eteenpäin” 
sanoi mummo lumessa



 Tietoväylä 1/2011      5

Kapteenin palsta

Olen Raimo Lähteenmäki. Rampe vaan, kap-
teeni. Minua varoiteltiin tarttumasta golfmai-
loihin, pelurit sanoivat gripeissä olevan tervaa.  
Olivat onneksi oikeassa. Otin mailat käteeni vas-
ta lähestyessäni maagista 50 vuoden ikää. Ja jäin 
koukkuun.

Harrastustasolla olen puuhaillut kaikenlaisen 
liikunnan ja urheilun parissa, joten monet. mai-
lat ja pallot ovat tulleet tutuiksi. Golfissa olen sii-
nä onnellisessa tilassa, että takanani on loistava 
tulevaisuus golfammattilaisena. Nyt voin kes-
kittyä nauttimaan golfista klubipelaajana. ja ke-
hittymään kapteenina. Näihin tarvitsisin sinun 
apuasi. Luotan siihen, että yhdessä pärjäämme. 

Lämpimät kiitokset jo tässä vaiheessa haluan 
esittää erityisesti emerituskapteeneille Mattilan 
Tepolle ja Linnan Sakarille, jotka ansiokkaas-
ti ovat toimineet ja toimivat jatkossakin meidän 
asiamme puolesta ja jotka ovat jo nyt antaneet 
oivaa osviittaa asioiden saattamiseksi parhaalle 
tasolle. Kiitos kuuluu myös kaikille Teille, jotka 
olette toimineet ja tulette toimimaan yhdessä yh-
teiseksi hyväksemme. KIITOS.

St Laurence Golf on useiden golfareiden 
mielestä yksi Suomen parhaista golfyhteisöistä.  
Meillä on kaksi aivan erinomaista 18-väyläistä 
kenttää, par 3-kenttä. hyvät  harjoittelualueet, 
kunnon klubirakennus, ammattitaitoinen palve-
luhalukas  henkilökunta, mainion leppoisa klu-
bihenki. KAIKKI ON HYVIN. 

Eihän tässä mitään tarvitse tehdä, pelailla 
vaan. No, kaikkihan me tiedämme, että puuhaa 
riittää meille kaikille. Kentät ja henkilöstö tul-
levat jatkossakin olemaan ok, klubirakennusta 
tuunataan vieläkin viihtyisämmäksi. 

Mainion leppoisa klubihenki
Se on todella simppeliä, sehän olemme ME.  
Me kaikki, jotka tulemme St Laurenceen, mei-
dän kentällemme viihtymään. Meidän ei tarvit-
se kuin huolehtia siitä että me olemme sellaisia 
pelaajia, joiden kanssa itse haluaisimme pelata 
ja pelaamisen ja harjoittelun lomassa viettää ai-
kaa klubilla kavereiden kanssa. Mehän olemme 
kaikki kavereita, kuulumme samaan porukkaan, 
meillä on yhteinen harrastus: GOLF.

Tämän kauden yhtenä teemana voisi olla PO-
SITIIVISUUS.  Positiivisuus kaikessa tekemises-
sä mentaaliharjoittelusta palkintojen jaon kiitos-
puheeseen, ja vaikka ei kilpailisi tai vaikka kilpai-
lisikin, mutta ei pääsisi pitämään kiitospuhetta.  
Voihan sitä selitelläkin positiivisesti: ”jos harjoit-
telisin enemmän”, ” jos olisin parempi pelaaja”.

The Honoraple Company of Edinburg Gol-
fers loi ensimmäiset säännöt golfseuran kaptee-
nin tehtävistä 7. 3.1744 . Jostain syystä jotkut 
näistä tehtävistä, joita kapteenilta odotetaan ovat 
muuttuneet. Nyt 267 vuotta myöhemmin listal-
la ovat golfetiketin ja – sääntöjen noudattamisen 
valvominen.  Ei tarvitse kytätä  erikseen hamei-
den pituuksia tai kilpikonnakaulusten muotoja. 
Itselle mukava, mutta muutkin huomioonotta-

va asian mukainen pukeutuminenhan on meille 
kaikille muutenkin itsestäänselvyys. 

Golfsääntöjen noudattamisen tarkoitus on 
helpottaa peliä ja sen sujumista. Kävin talvella 
Golfliiton seuratuomarikurssin ja voin vakuut-
taa, että jo pienelläkin sääntöjen lisätuntemisel-
la saa mukavasti uutta syvyyttä pelaamiseen. Pe-
laajat ja kanssapelaajat pysyvät sääntötuntemuk-
sellaan ja niiden noudattamisella auttamaan pe-
lin sujuvaa, leppoisaa etenemistä. Golfkentällä ei 
tarvitse juosta. Riittää, että käyttää ”pelisilmää” ja 
on aina ajoissa omalla lyöntivuorollaan valmii-
na suoritukseensa.

Ja loppuun vielä pikku avunpyyntö.  Pyydän, 
että Sinä nautit pelaamisesta ja että se näkyy  Si-
nusta. Ilmoituksia tästä asiasta voi mielellään 
koska tahansa ja mahdollisimman usein antaa 
kapteenille. Totta kai myös kaikenlaisista mu-
kavuuden kehittämisideoista. Koska tahansa tar-
koittaa koska tahansa, ei kuitenkaan mielellään 
back swingin aikana tai putattaessa. 

Hei, meitä odottaa uusi leppoisa golfkausi,  
oletko valmis?

Raimo Lähteenmäki
kapteeni

2,2 miljoonaa. Jäljellä oleva osa on mahdollis-
ta maksaa pois lähimmän 4 – 5 vuoden sisällä. 
Samaan aikaan poistomme kääntyvät maltilli-
sen investointiohjelman vuoksi myös laskuun 
ja sekin osaltaan pudottaa paineita hoitovastik-
keen avulla pitää taloutemme kirjanpidollinen 
tulos lähellä nollatulosta, joka on meidän tavoi-
tetilamme. 

Valitettavasti yhtiön perustamisen aikaan ei 
osattu nähdä asiaa kaukoviisaasti ja ajatella, et-
tä yhtiön perimmäinen tarkoitus tulee olemaan 
”mahdollisimman laadukkaiden peliolosuhtei-
den rakentaminen ja ylläpito osakkaiden ja hei-
dän vieraittensa nautittavaksi käytettävissä ole-
vin resurssein”, kuten itse muotoilisin yhtiön 
tarkoituksen tänä päivänä. Hallitus esitti tämän 
henkistä muutosta yhtiöjärjestykseen, mutta Pa-
tentti- ja rekisterihallituksen todettua, että edes 
osittainen muu tarkoitus kuin voiton tavoittelu 
vaatisi 100 prosenttisen suostumuksen osakkail-
ta, voimme unohtaa yhtiöjärjestyksen muutok-
sen tältä osin, ja toteuttaa omaa visiotamme vain 
käytännössä. Hallitus on siis luopumassa tuosta 
syyskokouksessa tehdystä esityksestä muuttaa 
yhtiöjärjestystä, koska tietoon on tullut sitä vas-
tustavia osakkaita (tai ainakin yksi).

Strategian suunnassa
Meidän mahdollisuutemme lepäävät strategias-
samme: vakaa talous, huippuolosuhteet ja 
klubin henki.

Velkataakkamme etupainotteinen kevennys 
antaa tulevaisuudessa mahdollisuuden reagoida 
nopeastikin, jos meille tulee tarve tehdä isompia 
tai pienempiä operaatioita myös lainarahalla. Us-
kon itse, että järkevästi toimien ja kentän kapasi-
teettia joustavasti hyödyntäen, myös green fee – 
ja muilla tuotoilla voimme saada kassan pohjalle 
investointeihin käytettävää varallisuutta. 

Kenttämme tulevat vaatimaan myös panos-
tusta, jota varten tämän kauden aikana aloite-
taan kokonaissuunnittelu tulevien vuosien ke-
hittämistarpeista. Olemme  pikkuhiljaa kun-
nostaneet griinejä, lyöntipaikkoja, bunkkerei-
ta ja  vesiesteitä, mutta haluamme luoda myös 
kenttien oman strategisen kehityssuunnitelman 
eli  ns. ”Master Planin”. Hanke käynnistyy nyt lä-
hinnä tarvemäärittelyllä ja aikanaan sen toteu-
tukseen tullaan käyttämään ulkopuolista asian-
tuntijaa tarjouskilpailun kautta.

Klubin henki on se, mihin voit eniten vaikut-
taa itse. Vieläpä aika edullisesti, sillä hymyilemi-
nen, ystävällinen tervehtiminen, kiireen ja nipo-
tuksen vähentäminen, takanapäin pahaa puhu-
misen lopettaminen, pieni kiitollisuus siitä, että 
saat vapaassa maassa pelata tätä hienoa lajia, ei-
vät maksane juuri mitään. Mutta niiden yhteis-
vaikutus Klubimme henkeen ja siellä viihtymi-
seen voisi olla dramaattinen. Kokeillaanko tätä 
seuraavan kesän aikana yhdessä?

Markku Ignatius
Toimitusjohtaja

Moro kaikille

Lähteenmäen “Rampe” on luvannut olla 
läsnä Klubilla mahdollisimman paljon. 
Ole aktiivinen ja anna hänelle mahdol
lisimman avointa palautetta heti kun 
tuntuu, että siihen on tarvetta. Se on 
hänen toiveensa kaikille jäsenille!
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Puheenjohtaja 
Seppo Toivonen 
seppo.j.toivonen@dnainternet.net 
p. 0405526703

Varapuheenjohtaja
 Antti Ulvio 
antti.ulvio@merident.fi
p. 0503583033

Jäsen 
Jukka Nurmisto  
jukka.nurmisto@saastopankki.fi
p. 0505879971

Jäsen
 Antti Vuola 
antti@vuola.com 
p. 0408371625

Jäsen 
Tuula Rahkila 
tuula.rahkila@dnainternet.net 
p. 0408221535

Hallituksien sihteeri
Markku Ignatius 
markku.ignatius@stlg.fi
p. 044372 7008

Oy:n hallitus

Puheenjohtaja
Petri Granat
petri.granat@hyrles.fi 
p. 0405567148

Varapuheenjohtaja, 
tiedotus
Sirpa Ärmänen
sirpa.armanen@pp.inet.fi 
p. 0400486 113

Kapteeni, miehet 
Raimo Lähteenmäki
raimo.lahteenmaki@gmail.com 
p. 0400231 556  

Kapteeni, naiset
PiaLiisa Meriranta
pia-liisa.meriranta@stockmann.com 
p. 046876 1179  

Kilpailutoimikunta
Puheenjohtaja
 VilleVeikko Kallio      
vvk@suomi24.fi 
p. 044344 8962 

Nuorisotoimikunta 
Puheenjohtaja
 Erkki Suomalainen 
erkki.suomalainen@suomi24.fi 
p. 044211 1963 

Senioritoimikunta
Puheenjohtaja 
Anne Sorri
anne.sorri@dnainternet.net 
040776 8168 

Klubitoimikunta
Puheenjohtaja
Nina Leppäkangas 
nina.leppakangas@luukku.com 
p. 050486 9541 

Mid Am toimikunta 
Puheenjohtaja
Hannu Teivastenaho 
hannu.teivastenaho@poyry.com
p. 050534 8826 

Hallitukset  2011

Ry:n hallitus
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Pron palsta

Opetus- ja valmennustarjonta 2011

PGA Pro Turkka Stenlundin opetus- ja 
valmennustarjonta kattaa sekä ryhmä- et-
tä yksityisopetusta ja -valmennusta niin 
vasta-alkajille kuin golf pelissään jo pidem-
mälle ehtineille. Panosta Sinäkin osaami-
seesi kaudella 2011 ja saat enemmän nau-
tintoa tekemisestäsi kentällä. Jos et löydä 
tästä valikoimasta itsellesi sopivaa koko-
naisuutta, ota yhteyttä niin tehdään sellai-
nen juuri Sinulle!

Kausivalmennus
Ryhmäopetukset, jotka ovat kokonaisuu-
tena joko 10 * 1,5 h + 3 * 30 min yksityis-
opetusta ja videoanalyysi tai 10 * 1h + 1 * 
30 min ja videoanalyysi, ryhmäkoko max 
8 henkilöä
1. ”Swingi”-painotteiset ryhmät
- sisältää 7 kpl swingharjoitusta ja 3 kpl 
lähipeliharjoitusta
2. ”Lähipeli”-ryhmät
- sisältää 7 kpl lähipeliharjoitusta ja 3 kpl 
swingharjoitusta
3. ”50/50” –ryhmät 
- sisältää 5 kpl swingharjoitusta ja 5 kpl 
lähipeliharjoitusta
Hinta: 30 €/kerta/henkilö (á 1,5h/kerta) tai 
20€/kerta/henkilö (á 1h/kerta)

Tasoryhmät
Hcp < 10, 10 – 18, 18 – 27, 27 – 36, 36 – 54 
sekä ryhmät ilman tasoitusrajaa.

Valmennus aloitetaan toukokuussa ja 
päätetään elokuun lopussa. Valmennuk-
seen ilmoittautuneen tulee sitoutua koko 
kaudeksi. Mikäli valmennettava ei pääse 

Turkka Stenlundin Golf Academy

oman ryhmänsä harjoituksiin, voi sen pai-
kata jossain muussa ryhmässä erikseen so-
vittuna aikana. 

Lisäyksityistunnit ryhmäläisille -20%

Lasten ja nuorten ryhmät
Vasta-alkajille ja hieman pelanneille
- kesto 10 x 1h
- lauantaisin joko 13.30 – 14.30 tai 
15.30 – 16.30
- opetus aloitetaan 4.6 ja päätetään 13.8
- opetuksen hinta 10€/ juniori 

Valmennuspaketit
A. 4h yksityisopetusta + 9 reikää peliopetusta
- hinta 250 € (sis. green feen)
B. 2h yksityisopetusta + 9 reikää peliope-
tusta
- hinta 150 € (sis. green feen)
C. 5h yksityisopetusta
- hinta 50 €/ tunti
D. 10h yksityisopetusta
- hinta 40 €/ tunti

Peliopetus Par 3 kentällä  (1,5h)
- yksi henkilö  60 €
- kaksi henkilöä  90 €
- kolme henkilöä  120 €
- sisältää green feen

Senioreiden ryhmäharjoitukset
- maanantaisin klo 10 – 11
- opetus aloitetaan 2.5 jatkuen elokuun 
loppuun
- opetuksen hinta 15 €/ seniori
- ryhmäkoko max. 8 hlöä

Naisten ryhmäharjoitukset
- tiistaisin klo 17-18 tai 20-21
- opetus aloitetaan 3.5 jatkuen elokuun 
loppuun
- opetuksen hinta 15 €/ henkilö
- ryhmäkoko max. 8 hlöä 

Yksityisopetus
- tunti yhdelle  65 €
- puoli tuntia  35 €
- juniorit   50/30 €
- tunti kahdelle  75 €
- tunti kolmelle  90 €
- opetukseen sisältyy videoanalyysi
Muut opetuskokonaisuudet sovitaan yksi-
löllisesti.

Peruskurssit 
Peruskurssit tähtäävät green cardin suoritta-
misen edellyttämään pelitasoon, mutta toki 
sopivat kertauskursseiksi myös pitkään 
pelaamattomana olevien kertauskurssiksi. 
Aikuiset 190 €, juniorit alle 15 v. 95 €
Kurssien sisältö
- Green Cardin suorittamiseen sisältyvän 
teoriakokeen ja pelitestin
- Teoriamateriaalin
- Ohjatun perustekniikoiden harjoittelun
- Harjoituspallot
- Mailat niitä tarvitseville
- Green Cardin peli- ja teoriakokeen hyväk-
sytysti suorittaneille
- Yhden rästipelikokeen
- Mahdollisuuden liittyä StLG:n jäseneksi 
avajaistarjouksella
1. Viikonloppukurssi 10 tuntia tai 8 tuntia
Perjantai  klo 18 – 21 tai 18 – 20
Lauantai  klo 13 – 16 tai 10 – 13
Sunnuntai klo 12 – 16 tai  9 – 12
Ryhmäkoko 6-10 henkilöä tai 4-6 henkilöä
         2. Viikkokurssit 10 tuntia tai 8 tuntia
Maanantai – Torstai / Perjantai  klo 18 – 20
Ryhmäkoko 6 – 10 henkilöä tai 4 – 6 henki-
löä (ma-to)
3. Viikkokurssit 4 – 6 tuntia
- Aikataulut sovitaan yksilöllisesti
- Ryhmäkoko 1 – 3 henkilöä
4. Alkeiskurssit junioreille 7,5 tuntia 
- Arkisin ma – pe klo 16 – 17.30
- Ryhmäkoko min. 4 – max.10 henkilöä

Tarkista päivämäärät kotisivuilta 
www.stlg.fi

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 
Sähköposti: stenlund@suomi24.fi
Puh: 041-7265860 tai 044-3727006
www.turkkastenlund.fi 
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T ällä kertaa olen kerännyt tähän katsauk-
seen enemmänkin aihealueittain autent-
tisia kommentteja sekä selventävän ana-

lyysin siitä, mihin on jo reagoitu kaudelle 2011 ja 
mitkä ovat varmasti harkinnan arvoisia jatkossa 
edelleen kehiteltäviksi ideoiksi. Lopuksi hieman 
myös numeroita

Miten osakkeen arvostusta  
mielestäsi parhaiten lisätään  
yhtiössämme?
”Oikealla tiellä ollaan, kunhan saataisiin kaikki 
osakkeet aktiivipelaajille.”

”Maailma muuttuu ja pitäisi miettiä kuin-
ka saadaan lisää pelaajia innostumaan lajin pa-
riin. Pitäisikö miettiä miten junioreita saadaan 
mukaan lajin pariin? Olisiko par kolmonen ju-
nioreille ilmainen jota kautta saataisiin lisää in-
nostuneita lajin pariin? Tämä ei ole suoranainen 
vastine osakkeen arvostukselle, mutta toisi tule-
vaisuutta kentälle jota kautta osakkeenkin arvo 
pitäisi pintansa.”

”Jatkamalla aktiivista työtä kentän markkinoi-

miseksi. Varmistamalla hyvä taloudellinen pohja 
yritystapahtumien, aktiivisen green fee politiikan 
jne. kautta. Vakaan rahoituspohjan kautta ken-
tän ja oheisalueiden kunto säilyy korkeana ja vas-
tike matalana. Pitkällä aikajänteellä tämä on ai-
noa tapa parantaa osakkeen arvostusta.”

”Laajentamalla Golf Platinium - kortin mu-
kaisten yhteistyökumppanikenttien joukkoa ar-
vostettujen kenttien/seurojen kanssa.”

”Huolehtimalla kentän kunnosta (on ollut hy-
vä), sekä mahdollistamalla osakkaille mahdol-
lisimman joustavat peliaikojen varausmahdolli-
suudet. Lisäksi osakkailla tulee olla oikeus tuoda 
vieraitaan alennettuun GF hintaa ilman tasoitus-
rajoja (kuten tällä hetkellä itse asiassa toimii)”

”Nostamalla tunnettuutta ja arvostusta mm. 
järjestämällä julkisuudessa huomioituja kilpai-
luja hyvin ylläpidetyillä kentillä ja huolehtien ra-
kennusten ja ravintolapalvelujen tasosta.”

”Osakkeenomistajan perheen jäsenten mah-
dollisuus liittyä jäseneksi ilman pelioikeutta eh-
dottomasti säilytettävä”

”Osakkeenomistajien etujen lisäämisenä ver-

rattuna vieraspelaajiin. Osakkeenomistajan, joka 
käyttää oikeuttaan sarjakorttina, kuuluu saada 
avainasiakkaan oikeudet.”

Hallitus on kauden 2011 hinnastoa ja peli-
ohjesääntöä valmistellessaan pyrkinyt ottamaan 
huomioon mm. edellä mainittuja kannanotto-
ja. On lisätty muun muassa par 3-kentän pelaa-
minen ilmaiseksi avainasiakkaiden perheenjäse-
nille ja vieraille, koska kentän käyttöaste on al-
hainen ja osakkaat maksavat sen kulut joka ta-
pauksessa. Miksi emme siis valjastaisi sitä mei-
dän omien isäntien vieraiden ja heidän perheen-
jäsenten aktiivikäyttöön saadaksemme lisää uu-
sia pelaajia?

Samoin on avattu vieraspelaajien mahdol-
lisuuksia tulla kentillemme vierailemaan tosin 
uusin korkeammin hinnoin. Isännän mukana 
saa edelleen alennusta, mutta yksittäinen peli-
kerta maksaa nyt enemmän kuin ennen, silloin 
kun lähtöaika on ns. Prime Time -aikana eli ken-
tän varaustilanteen suhteen ruuhkaisimmillaan. 
Näitähän ovat perinteisesti arki-illat, viikonloput 
ja loma-aikojen arkiaamut.

Myös Platina-kenttien yhteistyöhän saatiin 
runsaasti lisää ”potkua”, kun rinki laajeni ja kat-
taa 2011 meidän kentän lisäksi Nordcenterin, 
Kytäjän ja Talman (olivat siis mukana jo 2010) 
lisäksi Pickalan, Linna Golfin, Kullo Golfin se-
kä Tahkon upeat kentät.

Avainasiakkuus koskee 2011 myös sarjakor-

Mielipidekysely 2010
Teimme jälleen pelikauden päätteeksi laajan mielipide-
kyselyn saadaksemme tuoreeltaan palautetta menneestä 
kaudesta ja kehittyäksemme edelleen, arvomme ”Jatkuva 
kehittäminen” – mukaisesti.
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tilla pelaavaa osakasta. Heidän oikeutensa tuoda 
vieraat ilman tasoitusrajaa on tarkoitus säilyttää, 
vaikka muuten pyritäänkin noudattamaan Golf-
liiton suositusta rajata pelaaminen tasoituksella 
37–54 lähinnä omalle kotikentälle.

Kenttään ja harjoitusalueisiin  
liittyviä ajatuksia ja ideoita
”Uudet kaksi mattoa rangella ovat aivan mahta-
vat sellaisia lisää.”

”Pallot voisivat olla paremmat rangella.”
”Kalkkiksen 11 miesten ylätiille portaat.”
”Internetsivuilla olisi hyvä ilmoittaa, mikäli 

rangella lyödään matoilta.”
”Väylätaulut parempiin paikkoihin - miksi tee-

boxin takareunassa, jonne joutuu erikseen men-
nä katsomaan - miksi eivät olisi teeboxissa kul-
kuväylän puoleisella reunalla. Tai juuri ennen 
boxia.”

Edellä mainittuihin asioihin on kaikkiin tu-
lossa parannusta, mutta kaikkeen mitä kentille 
toivotaan, eli ole ainakaan vuoden 2011 budje-
tissa ja aikatauluissa varaa. Tässä muutamia roh-
keita ajatuksia tulevaisuutta ajatellen:

”PL väylää 17 voisi vaikeuttaa pienentämäl-
lä hieman viheriötä ja siirtämällä se lähemmäk-
si vesiestettä. ( ~ Valderama 17 )”

”Rangelle greenejä”
”Myöskin suihkulähteet voisi olla paljon isom-

mat, tulisi enemmän näyttävyyttä. ja niitä voisi 
olla lisää esim pyhiksen seiskan lammikossa mo-
lemmin puolin.”

”Kannattaisiko tehdä esim. KP:n 1, 17 ja 18 
välissä olevalle joutomaalle muotoiltu (kallistuk-
sia ja korkeuseroja) pitching-greeni kun nykyi-
nen vastaava (toimistotalon takana) oleva on ai-
na täynnä puttaajia ja fore-green chippaajia ja 
opetuslapsia.”

Kuten oy:n hallituksen puheenjohtaja Seppo 
Toivonen avauskirjoituksessaan totesi, on hal-
litus perustanut työryhmän miettimään kent-
tiemme Master Plania tuleville vuosille. Sen 
tarkoituksena on tehdä perusteltu suunnitelma 
kenttien pelattavuuden, kunnossapidon ja es-
teettisyyden näkökulmista myös tuleville suku-
polville. 

Palautteet henkilökunnalle,  
Prolle ja ravintoloitsijalle
Kun mennään henkilötasolle, palautteet myös 
muuttuvat henkilökohtaisiksi. Kaikkia suorim-
pia lainauksia tässä on turha referoida, sillä pa-
lautetta tuli laidasta laitaan, olipa sitten kysees-
sä toimitusjohtaja, head caddie master, caddie 
masterit, pro, kenttämestarit tai ravintolan hen-
kilökunta.

Olemme kaikki saaneet oman palautteemme 
ja varmasti itse kukin pyrkii parantamaan toi-
mintaansa, koski se sitten tavoitettavuutta (pis-
to omassa sydämessä), asiakaspalveluasennetta 
(voiko koskaan olla parantamatta?), ammattitai-
toa tai iloista asennetta ylipäätään.

Kaikkein kriittisintä palautetta esittäneille 
voisin myös vastata, että olisiko itse asiakkaana 
toimimisessa tarkastamisen varaa? Usein metsä 

vastaa niin kuin sinne huudetaan. En kirjoita tä-
tä puolustaakseni itseäni tai ketään muutakaan 
tässä yhteydessä, vaan yleisenä toteamuksena 
korostan sitä, että me yhdessä luomme sen ”fii-
liksen” tässä golfyhteisössä. Aina siinä ei onnistu 
henkilökuntakaan, vaikka toki kaikkemme yri-
tämmekin. Joskus kiire tai muuten huono päivä 
saattaa iskeä meillekin. Joten ensi kautta ajatel-
len, yritetään kaikki parantaa yhteistä tekemis-
tämme hauskan harrastuksen tiimoilla.

Ajatuksia ja idoita Klubitalon  
viihtyvyyden parantamiseksi
”Aulan sisustusta/käyttöä voisi kehittää. Ravinto-
lan TV-nurkkaus ei kovin puoleensa vetävä muu-
hun ravintolaan nähden.”

”Yläkerran aulan TV-nurkkaus (TV ja sohva 
ja tuolit) takasin PC-piste/IT-piste ja pieni työ-
pötä jonnekin (nyt se on ollut vähän rappusten 
alla - ei mukava)”

”Sisustussuunnittelijalla olisi töitä”
”Jotain tarvitsisi keksiä, jotta klubi vaikuttaisi 

joko kotoisalta tai sitten enemmän ravintolalta. 
Nyt se ei muistuta kumpaakaan.”

”Ehkä ilmainen langaton verkko voisi joskus 
olla tarpeen.”

”Ennen oli mahdollisuus katsoa tv:tä odotta-
essa ja muutenkin. Viimeksi se oli yläkerran ti-
loissa. Monessa klubissa on huone jäsenille. Eikö 
Lohjallakin voisi tutkia tällaista tilaa esim. Ruo-
kalan perälle tai yläkertaan.”

Uusi klubitoimikunta tuoreen puheenjohta-
jan terhakkaalla otteella kiinnitti ennen kaikkea 
huomion aulaan ja klubinurkkaukseen baarin 
perällä ja sinne on luvassa selkein muutos. Myös 
TV:t ja atk-pisteet uudistuvat. Langaton verkko 
oli käytössä jo viime kesän, mutta näköjään siitä 
tulee erikseen tiedottaa, jotta sen käyttö sitä tar-
vitseville aukeaa. Yläkerran kokoushuone palve-
lee edelleen ennen kaikkea palkintojen jakotilai-
suuksia, kokousvieraita sekä tietysti omia sisäisiä 
kokouksiamme. Onko se tila joskus osakkaiden 
ja/tai jäsenten oma Klubitila, jää nähtäväksi.

Ravintolapalvelut
Uudet ravintoloitsijamme Hellevi ja Matti sai-
vat varsin runsaan palautteen, joka oli myös 

sangen ristiriitaista. Osa asiakkaista oli koke-
nut huomattavan siisteystason ja laadun ko-
hotuksen, osa puolestaan oli pettynyt muu-
tokseen.

Alku uudessa ympäristössä on aina haastava 
ja niin nytkin. Keväällä uudet emännät ja isän-
nät siirtyivät lähes lentävällä lähdöllä uuteen 
keittiöönsäja  uusien asiakkaiden pariin. Huo-
limatta tavoitteesta valmistella ja valmistautua 
ensimmäiseen kauteen, parannettavaa toki mo-
nen mielestä jäi. Mutta aivan vastaavasti, haas-
teena on jatkossakin vaativan ja edullisen hin-
tatason laaturavintolatoiminta, jota pitäisi teh-
dä varsin epätasaisen asiakasvirran aikana koko 
kesän ajan ja  myös niinä hiljaisina tunteina, kun 
kentällä eikä ravintolassa satu käymään kuin jo-
ku täysin satunnainen asiakas.

Lohjan Juhlaserviisin väki onnistui näin toi-
mitusjohtajan näkökulmasta aivan hyvin ensim-
mäiseksi kesäksi ja varsinkin eri yritystapahtu-
mista saatu palaute oli varsin positiivista ja välillä 
suorastaan mairittelevaa. Nyt kun vielä saamme 
omat rivipelaajamme käyttämäänkin palveluita, 
yhtälöllä on mahdollisuus toimia myös jatkossa. 
Talon tavoille oppineelle ja toimintansa golffa-
reille hioneelle ravintoloitsijalle meillä on edel-
leen sosiaalinen tilaus, joskin ravintoiloitsijan on 
siinä sivussa pystyttävä myös elättämään itsensä 
kannattavan liiketoiminnan avulla.

Numeroiden valossa
Yhteenvetona mielipidekyselystä voidaan ve-
tää, että yleisesti moni asia koetaan olevan koh-
dallaan, mutta kritiikkiäkin esiintyy, joidenkin 
osakkaiden ja pelaajien kohdalla varsin kovaa-
kin sellaista. Vastaajien määrän putoamiselle voi 
ehkä etsiä sillekin selitystä, olisiko sitten ollut se, 
että vastaajien kesken ei luvattu arvontapalkin-
toa kuten edellisenä vuonna. 

Kiitos kaikille vastanneille, ideoista ja ajatuk-
sista, jotka kaikki on talletettu hallitusten har-
kintaan. Jatkossa varmaan teemme kyselyn näin 
raskaalla kysymyspatteristolla vain vuorovuosin 
ja tämän kauden päätteeksi hieman kevyemmin, 
pelaajiemme ”fiilikset” mitaten.

Markku Ignatius

2010 2009

Vastausten määrä 274 591

Vastaajista avainasiakkaita 54 % 46 %

Harkitsen seuraavalla kaudella osakkeen ostoa 14 kpl 17 kpl

Kouluarvosanat (4-10) seuraaville tekijöille:

St. Laurence Golfin toiminta yleensä 8,3 8,3

Toimitus-/toiminnanjohtaja 8,2 8,3

Caddie masterit 8,4 8,3

Kenttämestarit 8,9 8,8

Kenttähenkilökunta 8,8 8,8

Oy:n hallitus 7,9 8,0

Ry:n hallitus 7,9 8,0
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MASUUNIPASSI
Tue suomalaista kilpagolfia ja hanki 
Masuunipassi, jolla saat greenfeestä  
10 € alennuksen useilla golfkentillä.

Masuunipassin voit ostaa pelitoimistosta
hintaan 45 €. Myyntihinnasta 
ohjataan 15 € passin myyneen seuran 
juniorityölle ja 30 € Golfmasuuni-
säätiölle suomalaisen kilpagolfin 
kehittämiseen.

Ostajan etu on 10 € alennus normaali-
hintaisesta greenfeestä toiminnassa 
mukana olevilta yhteistyökentiltä, 
jotka on listattu osoitteessa 
golfmasuuni.fi.

Passin oikeuttaman 10 € alennuksen 
voi käyttää yhteensä 10 kertaa ja 
vain yhden kerran yhdellä golfken-
tällä, ellei kentällä toisin mainita.

Passi on henkilökohtainen ja se on 
voimassa yhden vuoden sen ostopäivästä lukien.

Nostetaan yhdessä suomalainen golf menestykseen!

www.golfmasuuni.fi  |  puh. 010 3220 140

ISSAPINUUSAM

if.inuusamflog.www



Hinnasto kaudella 2011
Kalkki-Petteri ja Pyhä Lauri (18 reikäiset kentät)
Hinnastossa esiintyvä ns. Prime Time on määritelty seuraavasti:
•  Ennen 24.6. ja 1.8. jälkeen: arkisin klo 15 jälkeen ja viikonloppuisin ennen klo 15
•  25.6. - 31.7. välillä: arkisin ennen klo 12 ja klo 15 jälkeen sekä viikonloppuisin ennen klo 15

Green fee Aikuinen/juniori alle 21 v. Kalkki-Petteri,
(voimassa koko päivän)    9 reikää
Normaalihinta 60 €       30 € 30 € / 15 €
Prime Time hinta 80 €   40 € 40 € / 20 €

Alennus vieras green feestä
Avainasiakkaan vieraana (max 3)       - 25 € - 15 € -10 € / -5 €
Pelioikeuden haltijan vieraana (max 1)  - 15 € - 10 € -10 € / -5 €
StLG:n jäsenet  - 10 €  -   5 € 

Suomen Golfliiton Seniorit - 10 € (voimassa vain arkisin ennen klo 15)
Golfpiste.com ja Platina-kortit erikseen määritellyt kertaedut normaalihinnoista
Sotaveteraanit ilmaiseksi

Par 3 Avainasiakkaan StLG:n jäsenet jamuut 
 vieraat pelioikeuden haltijan vieraspelaajat
Par 3 - Green fee   vieraat 
aikuiset ilmaiseksi 10 20
junnut  (alle 13 - 21v.) ilmaiseksi 5 10
junnut  (alle 12v.) ilmaiseksi ilmaiseksi ilmaiseksi
  
Par 3 - Kausikortti Avainasiakkaan StLG:n jäsenet muut pelaajat 
 perheenjäsenet

aikuiset ilmaiseksi 100 300
junnut  (alle 21v) ilmaiseksi 50 150

Junioripelioikeudet: Osakkaan Muut alle 21v.
 1. juniorille
 50 € 250 € 

Golf-autojen vuokrat: Avainasiakas  Muut
9 reikää / 18 reikää  15/25 € 25/35 €
Lääkärintodistus  10/15 € 15/25 €
Sähkökärryt 10 €  20 €
Vuokramailat tai -kengät  5 € 10 €

Rangepallot, 20 kpl: Avain- StLG:n Juniorit Muut (kolikoilla)  
PIN-koodilla tai asiakas jäsenet  alle 21v.
polettikortilla (5 € pantti) 50 c 1 € 50 c   2 € 
HUOM! Ennen 31.5.2011 hankittuun korttiin ilmaiseksi 5 € edestä palloja!

Säilytystilat:  Avain- StLG:n *) HUOM! avainasiakas-alennus
 asiakas *) jäsen edellyttää pelioikeusilmoitusta 15.4. menn.
Lukollinen lokero Klubilla 20 € 30 €
Bägivaraston kaapit 50 € 70 €
Latauspaikat: 60 € 80 €
Golf-autot  150 €/kesäkausi, 300 €/koko vuosi 
(Huom! talvisäilytys on sallittu vain avainasiakkaille ja ainoastaan sähköllä toimiville autoille; 
hallitus voi määritellä säilytettävien autojen max määrän käytettävissä olevien tilojen mukaan)

Seuran kilpailumaksut:
 Avoimet kilpailut Seuran kilpailut Mestaruus-
 ja muut sis. ruokailun (ei ruokailua) kilpailut
Pelioikeus, jäsenet 15 € 10 € 0 €
Pelioikeus,  ei jäsen 25 € 20 € -
Jäsen ilman pelioikeutta 45 € 40 € 30 €
Vieraspelaajat 55 € - -
Junnut alle 21v. (po) 15 € 10 € 0 €
Vieras junnu alle 21v. 35 € - -
HUOM! Erikoistapahtumat, kuten kilpailut joihin sisältyy illanvietto ym. hinnoitellaan erikseen.
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Klubitoimikunnan palsta
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Syyskokous teki viisaan päätöksen perusta-
essaan jälleen klubitoimikunnan, monen 
vuoden tauon jälkeen. Klubitoimikunnan 

tehtävänä lyhyesti sanottuna on klubihengen tu-
keminen. Nimenomaan ”tukeminen” siksi, että 
klubitoimikunta ei yksin pysty luomaan klubi-
henkeä – siihen tarvitaan kaikkia teitä. 

Mielipidekyselyn avoimet vastaukset olivat 
antoisaa luettavaa. Siellä oli monia viisauksia, 
joita soisi kaikkien pitävän mielessä golfklubil-
le saapuessaan: ”Pidetään huolta hyvästä ilma-
piiristä”, ”suvaitsevaisuutta”, ”ihmiset tekee viih-
tyvyyden”. (Kiitos kirjoittajille; en pysty nimeä-
mään keneltä lainaukset ovat, koska vastauk-
set ovat nimettömiä.) Myös negatiivisia asioi-
ta tuotiin esille, kuten tervehtimisen vähenemi-
nen. Se on pieni ele, täysin ilmainen vielä, jo-
ka luo myönteistä klubihenkeä helposti ja tasa-
vertaisesti, niin omille kuin vieraspelaajillekin. 
Voidaanko sopia, että alkavalla kaudella kaikki 
tervehtivät toisiaan aina kohdatessaan ja katso-
taan sitten ensi mielipidekyselyn tuloksista oli-
ko ihan turha vaiva?

Klubihenki – mitä se on?
Mitä klubihenki sitten oikein on? Siihen on vai-
kea löytää yksiselitteistä vastausta, koska se on 
jotain koskematonta; se on tunnelma, fiilis, se 
on me-henkeä, positiivisuutta, toisaalta lämmin-
henkisyyttä, toisaalta trendikyyttä, tietynlaista 
ylpeyttä juuri meidän golfklubista.  

Klubihengen myönteiselle olemassaololle 
voidaan luoda pohjaa fyysisillä puitteilla ja siitä 
klubitoimikunta on lähtenyt liikkeelle: laitetaan 
paikkoja kuntoon, jotta klubitalon viihtyisyys 
paranee ja siellä olisi mukavampi viettää aikaa 
niin ennen peliä kuin sen jälkeenkin. Myös täs-
sä asiassa toteutamme mielipidekyselyssä esille 
tuotuja toiveita: ”Aulan sisustusta/käyttöä voisi 
kehittää”, ”meillä ei ole minkäänlaista oleskelu-
tilaa”, ”sisustusta ei ole mietitty, vaan se vaan on”. 
Koska taloudellisesti meillä ei ole mahdollisuuk-
sia remontoida kaikkea kerralla, olemme sisus-
tussuunnittelijan avulla keskittäneet tämän ke-

Klubitoimikunta on täällä taas

vään muutoskohteiksi eniten kritisoidun sisään-
tuloaulan sekä kovasti kaivatun ”klubitilan” luo-
misen ravintolasalin perälle. Viimeksi mainitus-
ta tulee varmasti suosittu oleskelutila, jonka soh-
vapaikoista taistellaan.  

Tulevaa toimintaa
Klubihenki on viihtymistä, yhdessäolemista, tai 
kuten joku tiivisti mielipidekyselyssä, ”tahdikas-
ta, rentoa menoa vapaa-ajalla”. Klubitoimikun-
nan tapahtumat tulevat olemaan nimenomaises-
ti niitä rennompia ja hauskimpia kisoja, matko-
ja, jopa täysin golfiin liittymättömiä tempauksia. 
Aloitamme Vappusvingillä, Juhannus käynnis-
tyy Midsummer-tapahtumalla ja heinäkuussa 
pelataan Virkkala Trophy sekä tehdään päivän 
bussimatka jollekin muulle Etelä-Suomen ken-
tälle. Seuraa nettiä, sieltä löytyy kaikki klubitoi-
mikunnan järjestämät tulevat tapahtumat sekä 
ilmoittautumisohjeet. 

Keitä me olemme
Oli todella ilahduttava huomata, että aktiivinen 
toiminta golfseuramme hyväksi kiinnosti mo-
nia. Jäsenhakuilmoitukseen netissä vastasi run-
saasti halukkaita ja jouduimmekin lopulta ra-
joittamaan toimikunnan jäsenten määrää, jotta 
toiminnan tehokkuus ei kärsisi. Toimikunnassa 
on  nyt kymmenen jäsentä: yksi Espoosta, nel-
jä Helsingistä, neljä Lohjalta ja allekirjoittanut 
Kirkkonummelta, joten näkemystä hengenluon-
tiin on myös laajalta maantieteelliseltä alueelta. 
Olemme avoimia ajatuksillenne ja ideoita toi-
minnan kehittämisestä, klubihengen paranta-
misesta otetaan vastaan. Teemme parhaamme, 
että mahdollisimman paljon niistä myös toteu-
tetaan – jos ei heti tänä kesänä, niin toivottavas-
ti ensi kesänä sitten. 

Tervehditään kun tavataan!
Nina Leppäkangas

Klubitoimikunnan puheenjohtaja

Kuvassa vasemmalta takarivistä: Olli Sääksvuori, Atte Dahlman, Ritva Kinnunen, Jussi Aaltonen.
Eturivissä vasemmalta: Nina Leppäkangas, Tanne Londen, Annikki Veijalainen. Nea Rantanen.  
Kuvasta puuttuvat: Jari Palin ja Andrei Klimenko

Klubin yleisiä tiloja sisustetaan kevään aikana viihtyisimmiksi.  
Ravintolan perälle tulee klubitila sohvineen ja televisioneen.  
Aulaan tulee myös uudistuksia.
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Naistoimikunnan palsta

Ladyjen tapahtumakalenteri
Toukokuu
•  Kauden avajaiset ti 3.5. klo 18 

klubitalon yläkerrassa
•  Peli-ilta to 26.5. klo 16 alkaen 18r. 

pb/rumble, Kalkki-Petteri
•  Seuraottelu NGK-StLG Nurmi-

järvellä ma 30.5. klo 16

Kesäkuu
•  Eclectic- ja Birdie-kilpailujen 

pelaaminen alkaa ke 1.6.  
molemmilla kentillä

•  Ryhmäkisan (pb) pelaaminen 
alkaa ke 1.6.

•  Valtakunnallinen naisten sunnun-
tai 12.6. klo 15, Kalkki-Petteri

•  Naisten Kutsu/Jazz Golf la 18.6., 
18r. 3-hengen scramble, yhteis-
lähtö, Kalkki-Petteri

•  VGC-HSGC-StLG peli-ilta Hill 
Sidessa

•  Peli-ilta to 28.6. klo 16 alkaen, 18r. 
hcp/pb, Pyhä Lauri

Heinäkuu
•  Ryhmä-, Eclectic- ja Birdie-

kilpailut jatkuvat
•  Optikko Nyman Synsam Ladies 

Open su 3.7., 18r. hcp/pb ja lp, 
Pyhä Lauri
•  Seuraottelu PGH-StLG Peuramaalla 

ke 8.7. klo 15
•  Peli-ilta to 28.7. klo 15 alkaen 18r. 

parikisa/greensome Pyhä Lauri

Elokuu
•  Peli-ilta to 11.8. klo 15.30 alkaen, 

18r. hcp/lp sinisiltä ja hcp/pb pu-
naisilta Kalkki-Petteri

•  StLG:n mestaruuskilpailut 20.-21.8.
•  Seuraottelu StLG-Hyvinkään Golf
•  Ryhmä-, Eclectic- ja Birdie-kilpailut 

päättyvät 31.8.

Syyskuu
•  Syyskisa la 17.9. 18r. hcp/pb ja lp, 

Kalkki-Petteri
•  Kauden päättäjäiset la 17.9.

Naistoimikunta 2011

•  Pia-Liisa Meriranta, ladykapteeni, 
puh. 046 876 1179,  
s-posti: pia-liisa.meriranta@stockmann.com

•  Nea Rantanen, puheenjohtaja,
puh. 040 848 6828,  
s-posti: nea.rantanen@hannessnellman.com

•  Jäsenet: Annika Dillström, Anne Eklund, 
Eha Kunnala ja Eija Rintala-Murtoaro

Naisten kauden avajaiset 
Tiistaina 3.5.2011 alkaen klo 18 klubitalon yläkerrassa

Uusi naistoimikunta ja Ladykapteeni ovat 
aloittamassa uutta toimintakautta. 

 Viime vuoden syyskokouksessa 
vaihdettiin jäseniä ja minulla oli ilo ja kunnia 
tulla valituksi St Laurence golfin ladykapteenik-
si. Naistoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin 
Nea Rantanen. 

 Viimeiset kaksi vuotta Sirpa Ärmänen on 
yhdessä aktiivisen naistoimikunnan kanssa saa-
nut lisättyä naisten osallistumista ja innostusta 
golfseuramme toimintaan. Suuri kiitos edeltä-
jillemme Sirpalle ja vetämälleen aikaisemmalle 
naistoimikunnalle.

Naisten toimintaan  
mukaan pienin askelin 
Golf on vienyt minut mukanaan pikkuhiljaa. Pe-
lailin monta vuotta satunnaisesti elämäntilan-
teen mukaan välillä vain muutamiakin kierrok-
sia vuodessa. Neljä kautta mailat olivat varas-
tossakin eikä niihin koskettu. Aktiivinen pelaa-
minen lähti käyntiin 2009 ja sillä tiellä ollaan. 
Nyt kesäkaudella jää puutarhanhoito ja muut 
remontit kakkoseksi! Olen osallistunut naisten-
toimintaan pienin askelin, peli-ilta silloin kilpai-
lu tällöin, mutta kokemukseni ovat olleet kuiten-
kin aina miellyttäviä. Pelituloksista ei ole paljon 
kannattanut klubilla keskustella, mutta aina on 
ollut hauskaa ja jokaisessa tapahtumassa saanut 
uusia golfystäviä. Olen hyvä esimerkki siitä mi-
ten uutena jäsenenä olen vain hypännyt toimin-
taan mukaan ja tässä sitä ollaan!

 Seuratoiminta perustuu usein vuodesta toi-
seen samojen aktiivijäsenten vetämiin ja ideoi-
miin tapahtumiin, joihin uusien jäsenten osal-
listumiskynnys on korkea. Aktiivijäsenten panos 

Naiset mukaan!

on varsin suuri ja tärkeä, mutta uusien mukaan-
tuloa tarvitaan. Vapaaehtoiseen toimintaankin 
tarvitaan aina vuorottelua. Haluamme rohkais-
ta sekä uusia että vanhoja jäseniä osallistumaan 
ja tutustumaan golfseuran suomiin mahdolli-
suuksiin. 

 Olemme pyrkineet rakentamaan naisten 
vuosiohjelmaa tänäkin vuonna varsin monipuo-
liseksi jolloin monella eri tasolla pelaavien olisi 
mahdollista löytää itselleen sopivia vaihtoehtoja: 
viihdyttäviä tapaamisia, leikkimielisiä kilpailuja 
sekä seuraotteluita. Kauden aikana voi panos-
taa systemaattiseen kausiharjoitteluun tai päivit-
tää lyönnin osa-alueita Pron johdolla. Tärkeintä 
meille monelle on kuitenkin nauttia iloisesta va-
paa-ajan vietosta golfin parissa, mukavassa seu-
rassa ja kehittyä hiljalleen pelaajana. 

 Toivotan kaikki naispelaajat tervetulleeksi 
pelaamaan ja nauttimaan golfista iloisessa seu-
rassa!

Pia-Liisa Meriranta
Ladykapteeni

Naisten aktiivinen kausi starttaa liik-
keelle kauden avajaisista tiistaina 3.5. 
Siellä esittäytyvät naistoimikunnan uu-
det jäsenet ja ladykapteeni, tavataan 
vanhoja tuttuja sekä tutustutaan uusiin 
kanssa pelaajiin.

Kauteen tulee sisältymään perinteiset 
naisten peli-illat vaihtelevin pelimuo-
doin. Lisäksi valtakunnallisena naisten 
sunnuntaina 12.6. pelaamme kisan tee-
malla ”Roosagolf rakkaudesta naisiin”, 
jolla tuetaan Syöpäsäätiön Roosa nau-
ha -kampanjaa. Kauden aikana pelaam-

me myös perinteiset seuraottelut Nurmi-
järven ja Peuramaan ladyja vastaan se-
kä pidämme yhteisen peli-illan Vihdin 
ja Hill Siden naisten kanssa. Uutuutena 
Hyvinkään naiset ovat haastaneet mei-
dät seuraotteluun.

Lauantaina 18.6. pelataan naisten 
kutsuna tunnettu Jazz Golf 3-hengen 
scramble ja sunnuntaina 3.7. on vuoros-
sa Optikko Nyman Synsam Ladies Open 
-kilpailu.

Tervetuloa osallistumaan toimintaan!

Kauden ohjelma
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Nuorisotoimikunnan palsta

Tätä kirjoitettaessa on lumi vielä maassa, 
mutta uusi golfkausi lähestyy kovaa vauh-
tia. Talven mittaan innokkaimmat junio-

rit ovat hioneet taitojaan seuran harjoituksissa 
sekä peli- ja harjoitusmatkalla Turkin Belekiin. 

Ensi kesänä toiminta jatkuu monipuolise-
na tarjoten vaihtoehtoja kilpagolfista harraste-
golfiin. Kausi avataan sunnuntaina 17.4 klo 10 
klubilla. Avajaisissa käydään läpi tulevan kau-
den toimintaa. Kaikki toiminnasta kiinnostu-
neet juniorit tervetuloa avajaisiin. Harjoitusryh-
mien toiminta alkaa toukokuussa ja jatkuu elo-
syyskuulle asti. Ryhmät pyritään muodostamaan 
junioreiden iän ja pelitason mukaan. Erityises-
ti uudet juniorit rohkeasti mukaan harkkoihin 
saamaan uusia golfkavereita ja tutustumaan pe-
lin saloihin.

Kesän aikana seuran kilpajuniorit osallistu-
vat golfliiton järjestämiin kilpailuihin ja pelaavat 
Uudenmaan reikäpelisarjaa. Juniorimestaruudet 
ratkotaan 30.–31.7. Nuoremmille ja vähemmän 
pelanneille on ohjelmassa perinteinen Free Drop 
tapahtuma 13.6. Seuran seniorit heittivät myös 
haasteen junioreille pelata Ryder Cup säännöin 
ottelua Seniorit vs. Juniorit. Eiköhän näytetä se-
nioreille missä kaappi seisoo! Näistä ja muista 
tulevista kesän tapahtumista saatte lisätietoa par-
haiten seuran internet-sivuilta. 

Kesän aikana junioritoimikunta tarvitsee toi-
minnan ja kisavastuiden hoitamiseen vapaaeh-
toisia. Ilmoittautukaa innolla mukaan allekir-
joittaneelle!

Seuran arvojen mukaan sujuvaa ja iloista 
golfkautta kaikille toivoen 

Erkki Suomalainen
Nuorisotoimikunnan puheenjohtaja

Juniorigolf - toimintaa 
junioreille 

Junioritoimikunta 2011
Puheenjohtaja: Erkki Suomalainen 
puh. 044 211 1963
erkki.suomalainen@suomi24.fi
Jäsenet: Petri Hesso, Elvi Hauta-Aho, 
Aarre Mäenpää, Jussi Savela, Sami 
Saarela, Juha Koivisto

Junnutoimikunnan puheenjohtaja Erkki  
Suomalainen toivottaa kaikki junnut  
tervetulleiksi kauden avajaisiin 17.4. 

Junnutoimikunnan 
kirpputori
Seuramme junioritoiminnan hy-
väksi järjestetään käytettyjen golf-
välineiden Kirpputori helatorstaina 
2.6., Avoimien Ovien päivän yhtey-
dessä. Jos Sinulla on nurkissa jou-
tavaa, mutta käyttökelpoista golf-
varustetta, tuo se meille pelitoimis-
toon. Myyntituotto menee lyhentä-
mättömänä Jalo Grönlundin Junio-
rirahaston kartuttamiseen. 

Free Drop 2011
Mikko Maneruksen ja Kalle Väinö-
län vetämä Free Drop tapahtuma 
täyttää 10 vuotta! Lohja on ollut 
mukana lähes alusta asti ja nyt on 
jälleen aika laittaa päivä muistiin!
Maanantaina 13.6. klo 9 – 12
Tilaisuus on avoin kaikille junnuille! 
Ilmoittautumiset Nexgolfilla tai 
pelitoimistoon (p. 019-357 821 tai 
caddie.master@stlg.fi). 

St. Laurence Golfin  
”Tiimitaulu”
Olemme vuosien varrella kartutta-
neet ensimmäiset toimitusjohta-
jamme Jalo Grönlundin nimeä kan-
tavan Juniorirahaston varallisuut-
ta kilpailu-, tapahtuma- sekä lah-
joitustuotoin. Tuen antamiseen 
on nyt tulossa uusi mahdollisuus, 
eli chippigriinin viereen tulee väy-
läisäntien kartan toiselle puolelle 
uusi St. Laurence Golf Junior Tea-
min tukijataulu.

Tauluun on mahdollista saada 
yrityksen tai yksityishenkilön tie-
dot erikokoisin tukipaketein, aina 
50 – 500 euron panostuksin. Lisä-
tietoja saat kotisivuiltamme kau-
den alussa.

Meri, Emma ja Petri puttaamassa Sultanin 18. 
greenillä. Viereiseltä sivulta voit lukea Eeva 
Savelan matkakertomuksen junnujen matkalta.
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Seurueemme starttasi  matkaan lauantai-
na 19.2. iltapäivällä. Matkan järjestelyistä 
vastasivat Erkki Suomalainen ja Ismet 

Kuzu.  Perille Belekiin pääsimme vasta yömyö-
hään, joten sunnuntain peliaikataulu oli suun-
niteltu iltapäivään. Näin meille kaikille jäi aikaa 
toipua matkaväsymyksestä.

Tiiaikoja oli varattu kaikille päiville 4-5 ryh-
mää torstaita lukuun ottamatta. Kaikki seuru-
eemme jäsenet eivät pelanneet viittä täyttä kier-
rosta vaan peliaikoja oli saanut varata tätä vä-
hemmänkin.  Muutama pelaaja käytti myös tors-
taille varatun vapaapäivän golfaukseen.  Kier-
roksilla ryhmien koostumus vaihteli, joten itse 
kukin tutustui uusiin pelikavereihin tai sai pelata 
myös vanhojen tuttujen kavereiden kanssa. Peli-
kierrosten lisäksi Erkki piti junioreille harjoituk-
sia päivittäin, jos sää oli suosiollinen.

Vaihtelevina aikoina pelatut kierrokset tuot-
tivat yllätyksen:  klo 13 jälkeen iltapäivällä läh-
teneet pelaajat eivät välttämättä ehtineet pela-
ta kierrostaan loppuun ennen pimeää. Tämä ei 
suinkaan johtunut  oman pelin heikkoudesta 
vaan lähinnä kentällä pelanneista saksalaisista 
eläkeläisistä. He eivät ilmeisesti olleet tottuneet 
sellaiseen ripeään peliin, mitä Lohjalla osaavat 
nuorimmat junioritkin.  Sen sijaan aamulla en-
simmäisissä lähdöissä pelaamaan päässeet kier-
sivät 18 reikää jokseenkin tavalliseen kierros-
aikaan.

Pelaamamme kentät olivat nimeltään Sultan 
ja Pasha. Näistä Sultanilla pelataan ensi vuon-
na PGA-kiertueen kisa, joten kenttä oli pitkä ja 

Golfia junioreiden ehdoilla
Neljätoista St. Laurence golfin junioria ja kaksitoista 
huoltajaa matkusti Turkin Belekiin talviloman 
harjoitusleirille. Matkaohjelma oli suunniteltu nuorten 
harjoittelulle  sopivaksi ja koko matka toteutettiin 
muutoinkin junioreiden ehdoilla.

vaativa. Pasha oli hieman lyhyempi , mutta yh-
tä lailla vaativa. Molemmat kentät olivat tasok-
kaita ja erinomaisessa kunnossa eikä sadekaan 
saanut niitä vettymään pahemmin. 

Majoituimme Sirene Belek -hotellissa.  Saim-
me nauttia täysihoidosta, johon kuuluivat erin-
omaiset ateriat ja muut tarjoilut, sauna, kuntosa-
li, uima-allas ja biljardi-huone. Tämä huone oli 
erityisesti junioreittemme suosiossa ja muutama 
aikuinenkin vietti siellä iltojaan. Tutustuimme 
toisiimme ja keskustelimme päivän pelikuulu-
misista. Aikuiset pitivät yhteisvastuullisesti huol-
ta junioreista, joten matkan vastuuhenkilöt eivät 
joutuneet käyttämään kaikkea aikaansa nuori-
sosta huolehtimiseen.

Nuorisoomme kuului neljä isoa tyttöä, neljä 
vähän pienempää tyttöä ja ikävuosiltaan tyttö-
ryhmien väliin sijoittuvat  kuusi poikaa. Ilman 
etukäteissuunnittelua ryhmien koostumus osui 
siis mukavasti kohdalleen. Kaikille löytyi kave-
reita ja uusiin tutustuttiin. Nuoriso viihtyi keske-
nään ja viihtyy varmasti myös ensi kesänä omal-
la golfkentällä. Joukkoon kuului muutama nuor-
ten edustusjoukkueen golfari, jotka pelasivat ja 
harjoittelivat muiden mukana. Näistä kokeneis-
ta junioreista vähemmän pelanneet kaverit sai-
vat erinomaisia malleja pelaamiseen ja golfista 
nauttimiseen.  Tämä palvelee seuran edustus-
joukkuetta varmasti pitkälle tulevaisuuteen, ei 
pelkästään tulevaan kauteen.

Monet seurueemme nuorista ovat käyneet 
ahkerasti talviharjoituksissa hallissa. Heille 
matka antoi varmasti mukavaa vaihtelua ja pe-

lituntuman hakua kesää varten. Nyt jaksaa vie-
lä harjoitella muutaman viikon ennen viheri-
öille pääsyä.

Matkan järjestelyt onnistuivat erinomaises-
ti. Hyvästä palvelusta esimerkkinä olivat kulje-
tukset hotellin ja kentän välillä. Sadetta saimme 
monena päivänä, mutta useimmiten vasta iltai-
sin. Niinä aikoina olikin mukava käydä kave-
reitten kanssa uimassa tai pelaamassa biljardia. 
Paikan valinta – monet aktiviteetit ja palvelut – 
toimi näin suurelle lapsi/nuorisojoukolle, joille 
pitää olla muutakin tekemistä kuin golf. Ken-
tän ulkopuolellakin yhteishenki kasvoi ja kai-
killa oli kivaa.

Tuhannet kiitokset vielä meidän kaikkien 
mukana olleiden puolesta Erkille ja Ismetille 
hienosti järjestetystä ja onnistuneesta matkas-
ta. Ensi talvena reissataan taas!

Eeva Savela, golfariperheen äiti

Veera Suominen (vas.)  ja Elvi HautaAho  
kierroksen aikana.
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Senioritoimikunnan palsta

Senioritoimikunta 2011
Puheenjohtaja: Anne Sorri,  
anne.sorri@dnainternet.net,  
puh. 040-776 8168
Jäsenet: Hanne Heino, Risto Rantanen 
ja Matti Sorri

Midi-toimikunta 2011

Puheenjohtaja: Hannu Teivastenaho
Jäsenet:  Andrei Klimenko ja Kari  
Lindström

Senioritoimikunnan puheenjohtajana Anne 
Sorri etsii vapaaehtoisia kisojen järjestely
tehtäviin kuten startteriksi tai fore caddieksi.

Taas olemme päässeet nauttimaan runsas-
lumisesta talvesta ja kaikista talviurheilu-
lajeista, mitä vaan kukin on halunnut har-

rastaa. Kalenterin sivu on kääntynyt kevätkuu-
kausia kohti ja golfkauden suunnittelu on alka-
nut toden teolla. 

 Senioritoimikunta on kokoontunut uu-
distuneena ja tehnyt alustavan tapahtumaka-
lenterin kesää varten. Riitta Jämsä ja Kyösti 
Laakso jättivät senioritoimikunnan kahden 
vuoden jälkeen, josta heille molemmille suu-
ret kiitokset. Uusiksi jäseniksi tulivat Hanne-
le Heino ja Matti Sorri. Lisäksi klubitoimi-
kunnassa senioriedustajana on Annikki Vei-
jalainen ja kilpailutoimikunnassa Matti Sal-
mi. Itse toimin vielä tämän vuoden seniori-
puheenjohtajana. 

Toimintakalenteri, jossa kerrotaan kaikki ke-
sän senioreiden tapahtumat, on jaossa toimistos-
sa heti pelikauden alussa. Tässä kuitenkin toi-
mintamme lyhykäisyydessään;

Maanantaiaamuisin jatketaan leikkimielisten 
kilpailujen (“Treffit”) pelaamista. Treffit ovat jo-
ka toinen maanantaiaamu 23.5. alkaen. Ilmoit-
tautua niihin pitäisi perjantaisin klo 16 mennes-
sä. Treffien finaali on maaanantaina 29.8.

Kolme seuraottelua pelataan 
 omalla kentällä: 
•  Maanantaina 30.5. Kurk Golfin seniorit tulevat 

pelaamaan reikäpeliä kanssamme Pyhikselle. 
•  Tiistaina 14.6. StLG – NCGC – HGK myös Py-

hiksellä.
•  EGS haluaa pelata myös reikäpelinä seura-

ottelun 7.7.

Pelimatka ja kilpailut 
Pelimatkaa on suunniteltu Koski Golfiin. Mat-
kan ajankohta selviää myöhemmin.

Kuukausikilpailuja pelataan entiseen malliin. 
Kuukausikilpailun finaali on sunnuntaina 4.9. 
Reikäpelimestaruuskin ratkaistaan tänä kesänä 
ihan normaalisti. Huomioikaa ilmoittautumisai-
ka, jottei tarvitse soitella osallistujia.  Ilmoittau-
tumisista laitan tietoa nettisivuille ja toimiston 
seinälle, kuten muistakin tapahtumista.

Juniori/seniori mestikset pelataan heinäkuun 
viimeisenä viikonloppuna 30 – 31.7.

Myös junioreiden ja senioreiden Ryder Cup 
on suunnitteilla pitkän tauon jälkeen. Ajankoh-
ta ilmoitetaan myöhemmin.

Jos haluatte kauden alussa ”svingi kuntoon” 
ryhmäharjoituksia, ilmoitelkaa siitä minulle 
suoraan, niin sovin ne pron kanssa.

Senioreilla on järjestelyvastuu seuraavista kil-
pailuista kesän aikana; Audi Senior Scratch Tour, 
Ladies & Gentlemen ja Everybody's. Jos tunnet 
pienintäkin halua tulla mukaan järjestelyihin, 
ota minuun yhteyttä. On kiva toimia yhdessä!

Anne Sorri
Senioritoimikunnan puheenjohtaja

Treffejä ja otteluita luvassa 

Midi-toimikunnan toiminta-
suunnitelma vuodelle 2011
Midi-korttien pelaaminen alkaa taas tou-
kokuun 1. päivä, kortin hinta on 2 € , kaikki 
kortit palautettava kierroksen jälkeen täy-
tettynä toimistoon, kaikilla tiedoilla, lasket-
tuna loppuun, emme hyväksy vaillinaisesti 
täytettyjä kortteja. 

•   nimi 
•  tasoitus 
•  slope 
•  miltä tiiltä pelattu

Kuukausikilpailun paras palkitaan, kolmen 
parhaan kortin nettotuloksen keskiarvo. 

Koko kauden parhaat palkitaan, 10 kor-
tin nettotuloksen keskiarvo. 

Parhaat valkoiselta tiiltä pelatut brutto-
tulokset palkitaan, (miehet) 

Mid Am toimikunnan palsta

Parhaat siniseltä tiiltä pelatut bruttotu-
lokset palkitaan, (naiset) 

Sponsoreina 2011 toimivat: 
•  toukokuu, Sähkömyly 
•  kesäkuu, Scandic hotels 
•  heinäkuu, Oy Klim-ko Ltd 
•  elokuu, Optikko Synsam Nyman 
•  syyskuu, Lohjan sähkö-ja automaatio

Midien vastuulla olevat seuran  
kilpailut kaudella 2011
•  28.5. Volvo World Golf Challenge
•15.–17.7. Golf Center MID SM Lyöntipeli
•  17.9. Mies/naistoimikuntien syyskisat
Näihin tapahtumiin tarvitaan vapaa-
ehtoisia. Lisäksi vapaaehtoisia toivotaan 
Finnish Tourin kisoihin 9.–11.6.

Midi-iltapäiviä vietämme
•  15.5.2011
•  19.6.2011
•  14.7.2011
•  Suunnitelmissa 1–2 midi-iltapäivää 

Hill Side Golfissa. 

Seuraa kauden aikana uutisiamme  
nettisivuiltamme!

Muualla pelattavat seuraottelut:
•  Torstaina 1.9. pelataan Kurk Golfissa 4-seu-

ran ystävyysottelu, jossa pelaavat meidän li-
säksemme Pickala, Master ja Kurk.

•  Kulloo Golf ei viime vuonna saanut joukkuetta 
kasaan, joten seuraottelu jäi pelaamatta. Mei-
dän vuoromme on mennä sinne, jos heillä on 
tänä vuonna parempi onni joukkueen kasaa-
misessa ja jos saamme kutsun.
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St. Laurence Golf noudattaa EGA:n ja SGL:n  
tasoitusmääräyksiä seuraavasti: 

1. Harjoituskierros voidaan hyväksyä tasoi-
tuskierrokseksi vain, jos siitä on etukäteen ilmoi-
tettu. Pelitoimistossa tasoituskierrokset merki-
tään NexGolf-järjestelmään, eli pelaajan velvol-
lisuus on ilmoittaa asiasta caddie masterille en-
nen kierrosta. 

2. Pelitoimiston aukioloajan ulkopuolella riit-
tää, kun ennen tasoituskierroksen aloittamista 
ilmoittaa asiasta merkitsijälle sekä merkitään ns. 
rännivihkoon 1-tiillä.

3. Jos pelaaja aikoo jättää tuloskortin vain 9 
reiältä (sallittu vain, jos tasoitus on 18,5 tai yli), 
tulee tämä pelattava puolisko ilmaista selkeäs-
ti myös tuloskortissa (esim. viivaamalla toinen 
puolisko tuloskortista yli). Asiasta on ilmoitet-
tava merkitsijälle jo ennen kierrosta.

4. Palautetussa tuloskortissa tulee olla pelaa-
jan ja merkitsijän allekirjoitukset, muuten kortti 
hylätään (vrt. kilpailussa diskaus). Merkitsijällä 
tulee olla oma tasoitus 36 tai alle.

5. Kortin palauttamatta jättäminen saman 
vuorokauden sisällä pelikierroksen aloitusajas-
ta aiheuttaa tasoituksen nostamisen oman ta-
soitusryhmän mukaisesti. Mikäli pelaaja pelaa 
alentavan kierroksen tai omaan puskurivyö-

hykkeeseen (buffer zone), on kortti palautetta-
va vuorokauden sisällä.

6. Tuloskorttiin merkitsijän tulee myös mer-
kitä, miltä tiiltä ko. pelaaja kierroksensa pelaa, 
jotta pelitoimisto voi laskea oikean SLOPE-ta-
soituksen.

7. Ulkomailla tehdyistä korteista pelitoimis-
to kirjaa tasoitusjärjestelmäämme vain virallisis-
sa kilpailuissa, slope-määritellyllä kentällä teh-
dyt kortit, joihin on laskettu valmiiksi pistebo-
gey-tulos.

8. Mikäli pelaaja pelaa huomattavasti omaa 
tasoitustaan paremman kierroksen ja kierros on 
pelattu golf-sääntöjen mukaisesti (joko Suomes-
sa tai ulkomailla), pelaaja voi aina jättää kortin 
tasoitustoimikunnan harkittavaksi. Tasoituksel-
la 37–54 pelaavat voivat aina jättää tasoituskor-
tin kierroksesta, joka on pelattu golf-sääntöjen 
mukaisesti.

9. Tasoituksen muutosta muilla kentillä pela-
tuista tasoituskelpoisista kilpailuista varten pe-
laajalla on velvollisuus toimittaa kotiseuran ta-
soitustoimikunnalle joko tuloskortti, sen kopio 
tai kilpailun virallinen tuloslista, jossa pelaajan 
pistebogey-tulos on selkeästi ilmaistu. Syötettä-
essä tuloskortti Nexgolfiin itse (mahdollista vie-
raskentillä pelatuissa kierroksissa sekä kotiken-

tällä etukäteen kierrokselle ilmoittautuen) pe-
laajan suositellaan itse säilyttää tuloskortit koko 
kauden ajan mahdollista tarkistustarvetta varten 
- kortteja ei enää palauteta pelitoimistoon.

10. Pelaaja vastaa viime kädessä itse siitä, et-
tä hänen tasoituksensa on oikea ja ajan tasalla. 
Jokainen voi tutkia omaa tasoitushistoriaansa 
mm. internetistä osoitteesta http://www.nexgolf.
fi/stlg (pelitoimistosta saa tarvittavat tunnukset 
ja salasanat ohjeineen).

11. Jotta pelaajan EGA-tasoitus säilyy voi-
massa myös seuraavan kauden alussa, pelaajan 
on toimitettava kotiseuraansa vähintään neljä 
tasoitustulosta. Mikäli tasoitus ei ole virallinen, 
tulee pelaajan jättää kolme uutta korttia sen ak-
tivoimiseksi.

12. Pelaaja, joka mielestään pelaa huomatta-
vasti liian alhaisella tasoituksella (esim. palaa la-
jin pariin pitkän tauon jälkeen), voi esittää tasoi-
tustoimikunnalle pyynnön uuden tasoituksen 
laskemiseksi perustuen viiden viimeksi pelatun 
tasoituskierroksen perusteella lasketuksi.

St. Laurence Golf - Sääntö- ja  
tasoitustoimikunta Lohjalla 2.3.2011

Sääntö- ja tasoitus - 
toimikunta 2011
Sakari Linna (puheenjohtaja), Jukka 
Heiskanen (sihteeri), Mikko Lindberg 
(kenttämestari) sekä Markku Ignatius 
(toimitus-/toiiminnanjohtaja).

Sääntö- ja tasoitustoimikunnan palsta

Sääntö- ja tasoitustoimikunnan laatimat säännöt tasoituskierrosten kirjaamiseen

St. Laurence Golfin sääntö- ja tasoitustoi-
mikunta on seuran jäsenten virallisten 
tasoitusten ylläpitoa valvova toimielin. 

Sen velvollisuus on parhaalla mahdollisella ta-
valla valvoa tasoitusten oikeellisuutta sekä olla 
edesauttamassa niiden edellyttämien kirjauskäy-
täntöjen toimivuutta. Samoin toimikunta yhdes-
sä kenttätoimikunnan kanssa osallistuu kentän 
merkintöjen tarkistamiseen ja määrittelyyn.

Uutta kaudelle 2011 on se, että kenttämme on 
virallisesti ”sloupattu” uudelleen, eli syksyn aika-
na Suomen Golfliiton edustajat tarkistivat mo-
lempien 18-reikäisetn kenttiemme mittapisteet 
ja kenttien vaikeusasteet, väylä väylältä, griini 
griiniltä. Lopputulos on edelleen se, että Kalk-
ki-Petteri on hieman vaikeammaksi luokiteltu, 
mutta kokonaisuutena SLOPE-arvot pysyivät lä-
hes ennallaan, vaikka mittapisteeksi nyt vihdoin 
määriteltiinkin aina tee-boxin keskikohta, joka 
antaa parhaan mahdollisen joustovaran mm. 
kentän peluuttamiseen. 

Muutoksia on tulossa myös muutamien ve-

siesteiden merkintään. Lähinnä Kalkki-Petteril-
lä on tarkistettu sivuvesiesteiden merkintöjä ja 
sellaisiksi muuttuvat vesiesteet väylillä 1 (tosin 
vain osittain), 4 ja 5 sekä 10. Ne ovat tosiasialli-
sesti paikoissa, joissa niiden ylitys ei ole arkki-
tehdin suunnittelemalla pelilinjalla, vaan väy-
län sivussa.

Oleellisin osa pelaajien velvollisuuksia tasoi-
tuksensa suhteen on pelata kaikki siihen vaikut-
tavat kierrokset golfin sääntöjen mukaan. Tu-
lemme järjestämään kevään ja alkukesän aika-
na jälleen myös vapaaehtoista sääntökoulutus-
ta, joka tosin edustuspelaajillemme on jopa pa-
kollista. Tulemme kotisivuilla myös nostamaan 
sääntöjä esille, jotta klubipelaajamme oppisivat 
yleisimmät säännöt itse. Suosituksena on toki 
edelleen, että sääntökirja löytyy jokaisesta bä-
gistä, ainakin kilpailuissa.

Sakari Linna
Sääntö- ja tasoitustoimikunnan

puheenjohtaja

Uudet SLOPE-arvot 
ja kenttien mitat

Tasoituskierrosten kirjaaminen 

Sakari Linna
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Pelitoimisto

Niin se on vaan talvi hurahtanut lumen ja 
pakkasen keskellä, hiihdellen hankia ja 
pellon reunalta golfkenttää silmäillen. Ja 

siinä samalla mietiskellen kohta alkavaa kautta.
Tavoitteenamme on luoda pidemmällä aika-

välillä toimiva sabluuna jota ei tarvitsisi joka vuo-
si muuttaa. Palautteenne ovat tässä olleet suureksi 
avuksi, suurin osa niistä hyvin aiheellisia ja toteu-
tettavissa, mutta esimerkiksi ”tupakantumppien 
kerääjiä” emme voi palkata. (Tämä lienee ollut 
vitsi siellä palautelaatikossa.)

Samalla kun vielä nyt keväällä maksamme vii-
me kesän kuluja on pakko miettiä keinoja joilla 
ravintolatoiminta saadaan kannattavaksi ja mo-
lemmin puolin sujuvaksi.

Tässä muutamia kesäsuunnitelmia:
•  Ravintolan aukioloajat pysyvät ennallaan, sa-

moin majan. Mutta toivomme teidän kaikkien 

huomioivan sen että henkilökunnallamme on 
etukäteen sovitut työvuorot joita he noudattavat 
ja jonka mukaan tekevät omat kesäsuunnitel-
mansa. Emme siis voi olettaa että työaika auto-
maattisesti venyy esimerkiksi majalla joka ilta. 

•  Lounasaikamme tulee olemaan arkisin klo 
11 – 15, la – su 12 – 16. Näistä ajoista poiketaan 
vain kisapäivinä. 

•  Lounaan hinnoittelu muuttuu jonkin verran 
viime kesästä, samoin sunnuntain lounas niin, 
että lämmin ruoka tulee aina annoksena pöy-
tään. Lounasajan ulkopuolella on käytössä  
tilauslista.

•  Vappuna on tarjolla vappubrunssi, äitienpäi-
vänä normaalia lounasta laajempi äitienpäivä 
buffet. Nämä ovat katettuna molempina päi-
vinä klo 12 – 16 .

•  Laajennamme kahvilan tuotevalikoimaa niin 
paljon kuin tilat antavat myöten.

•  Viime kesän epäonnistunut kanta-asiakas ko-
keilu vaihtuu tiettyihin kanta-asiakasetuihin 
joista tiedotamme aulan ilmoitustaululla. Klu-
bipulla ja kahvi 3,- koko kesän.
Vinkkinä tulevaan kauteen: Kiireisimmät 

kävijät valittivat viime kesänä hitaasta korttimak-
sujen käsittelystä. Olemme tehneet sopimuksen 
nopeimmasta yhteydestä jonka golfin alueelle 
saa, välillä yhteys on hidas meistä riippumatto-
mista syistä. Tänä päivänä edelleen nopein mak-
sutapa on käteinen raha.

Ravintola aukeaa jälleen viimeistään 16.4.
Klubitoimikunnan suunnittelemien eteisen ja 

baarinurkkauksen muutostöiden valmistumista 
odotellessa toivotamme kaikille aurinkoista ke-
vättä ja kesää.

Pikaisiin tapaamisiin toivovat Hellevi, Matti 
ja ravintolan henkilökunta 

Keväinen tervehdys kaikille golfareille

Kausi lähenee kovaa vauhtia ja toimistolla on 
ollutkin jo täysi tohina päällä valmistellen kau-
den alkua. 

Uudet cädäritkin on palkattu ja ovat tällä kau-
della Netta, Anette, Juho ja Tatu. Tämä joukko 
onkin sitten ihan uutta toimistolla, Juhon kaut-
ta 2009 lukuun ottamatta. Netta on ollut aiem-
min kentän puolella töissä. Anette ja Tatu ovat 
muuten varmasti monelle tuttuja pelaamisen 
kautta.

Parista asiasta muistutus näin kauden al-
kuun:
•  Jäsenkortit ovat tulleet ja ne ovat saatavissa 

toimistosta. On tärkeää, että kaikki muistavat 
pyytää omansa, sillä päivitämme Nexgolfin re-
kisteriä sitä mukaan kun kortit noudetaan ja 
näin tieto kortin aktiivisuudesta on tiedossa 
myös Suomen muilla klubeilla

•  Muistathan myös pyytää toimistolta nettiva-
raustunnuksesi NexGolfiin, jos olet ne unoh-
tanut!

•  Voit päivittää tietojasi itse, jos vaikkapa s-posti 
osoite muuttuu (Nexgolf pyytää päivitystä en-
si kerran sinne kirjautuessasi)

•  Voit myös itse lyödä tasoituskierros korttisi ko-
neelle ja seurata omien tasoitus tietojesi muut-
tumista (lue tarkemmat ohjeet korttien jättä-
misestä  sääntö- ja tasoitustoimikunnan edel-
liseltä sivulta)

•  Ne joilla ei ole virallista EGA-tasoitusta voi-
massa tälle kaudelle, saavat sen voimaan jät-
tämällä 3 korttia. Jättämällä 4 korttia kau-
den aikana, se on myös voimassa seuraava-
na vuonna.

Pirautathan toimistolle, jos jokin asia tulevassa 
kaudessa askarruttaa.

Iloisiin näkymisiin,
Susu & caddie masterit

Aurinkoisia terveisiä pelitoimistolta

Seisovasta pöydästä
• alkupalat, lämminruoka ja jälkiruoka 
• liha-, kala- ja kasvisvaihtoehdot
• 2 kattausta klo 12.00 ja 14.30
• Hinta: 29 €, avainasiakashinta 27 €

Tervetuloa!
Ravintola Laurence House 

puh. 019-383 771

Uudet caddie masterit vasemmalta Tatu Kerttula, Anette Silas, Netta Kiiskinen ja Juho Nyberg.
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Kevään tapahtumia
Perinteiset kevättalkoot lauantaina 16.4. klo 10
Kevättalkoot St. Laurence Golfin jäsenille ja osakkaille pidetään lauantaina 16.4.2011 
alkaen klo 10.00 (säävaraus). Aloitamme perinteisesti seuran lipun nostolla Klubitalon 
edessä, josta puheenjohtajan avajaissanojen jälkeen hajaannutaan kevätkunnostustöihin 
eri puolille kenttää ja klubia. Päälle on syytä varata säähän sopiva ulkoiluasu. Toivotaan 
nyt, että runsaslumipeite on ehtinyt antaa myöten ja pääsemme yhdessä esimerkiksi Py-
hä Laurin vesiesteiden ruoppaustöiden jälkiä parantelemaan.

Välittömästi talkoiden päätyttyä tarjoaa St. Laurence Golf Oy talkooväelle keittolou-
naan ja hieman ennen klo 13 on vuorossa uusien kapteenien avauslyönnit. Mikäli ken-
tistä jompikumpi on jo pelattavissa, talkoolaiset pääsevät varaamaan lähtöajan joko lau-
antaille tai sunnuntaille. Kentän aukiolosta ilmoitetaan tarkemmin nettisivuilla ennen 
talkoopäivää.

St. Laurence Golf Oy:n ja Ry:n 
kevätkokoukset lauantaina 16.4.
Kutsu St. Laurence Golf ry:n kevätkokoukseen
St. Laurence Golf ry:n jäsenet kutsutaan yhdistyksen sääntömääräiseen kevätkokoukseen, 
joka pidetään lauantaina 16.4.2011 klo 13.00 Klubitalolla, Kaivurinkatu 133, 08200 
Lohja.

ASIALISTA
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
3. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa
4. Todetaan kokouksen laillisuus
5. Esitetään toimintakertomus vuodelta 2010
6.  Esitetään vuoden 2010 tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman,  

taseen ja toimintakertomuksen 
7. Esitetään tilintarkastajien lausunto 
8.  Vahvistetaan tuloslaskelma ja tase sekä päätetään vastuuvapauden  

myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille 
9.   Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen voitto tai  

tappio antaa aihetta 
10.  Kokouksen päättäminen 

Kutsu St. Laurence Golf oy:n kevätkokoukseen
St. Laurence Golf oy:n osakkaat kutsutaan yhtiön sääntömääräiseen kevätkokoukseen, jo-
ka pidetään lauantaina 16.4.2011 klo 14.00 Klubitalolla, Kaivurinkatu 133, 08200 Lohja. 
Esityslista ja virallinen kokouskutsu postitetaan kaikille osakkaille heidän ilmoittamaan 
osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen ennen kokousta. 

HUOM! Molempiin kokouksiin liittyvä aineisto on saatavissa pelitoimistosta noutamalla tai 
tilaamalla maanantaista 4.4. alkaen (sähköpostitse osoitteesta caddie.master@stlg.fi).

Julkaisija
St. Laurence Golf
Kaivurinkatu 133
08200 Lohja
www.stlg.fi

Pelitoimisto / Ajanvaraus
puh (019) 357 821
fax (019) 386 666
caddie.master@stlg.fi

Toimitus-/toiminnanjohtaja 
Markku Ignatius
gsm 044 372 7008

Head caddiemaster 
Susanna Holm
gsm 044 372 7005

Kenttämestarit 
Irmeli Vilenius
gsm 044 372 7002
Mikko Lindberg 
gsm 044 372 7003
  
PGA Pro 
Turkka Stenlund
gsm 044-372 7006

Ravintola
puh 019-383 771
Hellevi TainioSepponen
gsm 045639 1129

Päätoimittaja
Markku Ignatius

Taitto
Sirpa Ärmänen

Painosmäärä 
2 400 kpl

Paino
Tammisaaren  
Kirjapaino 2011



Tule mukaan kilpailuihin
Ohessa on lista seuramme järjestämistä kilpailuista kaudella 2011. Kilpailukutsut tarkempine tietoineen ja kilpailuohjeineen 
ilmestyvät pelitoimistoon ja nettisivuille noin kolme viikkoa ennen kyseessä olevaa kilpailua ja ilmoittautumiset 
viikonloppukisoihin päättyvät pääsääntöisesti saman viikon tiistaina klo 16.00 mennessä. Tarkat tiedot kunkin kilpailun 
ilmoittautumisajoista, sarjoista, jne. löytyvät myös kotisivujemme tapahtuma kalenterista suoraan etusivulta. 

Tsemppiä kaikille kesän kisoihin!

StLG - tapahtumakalenteri 2011 

Pvm: Kilpailun/tapahtuman nimi Pelimuoto:

16.4. Kevätkokoukset ja talkoot (säävaraus)

1.5. Vappusvingi 9/18 hcp/lp

3.5. AUDI FST - karsintakilpailu (A, S) 18 scr/lp

8.5. Srixon-lippukilpailu 18 hcp/lp

10.5 AUDI Senior Scratch Tour 1. (A, S) 18 scr/lp

14.5. JRC Open Scramble  (A) 18 hcp/scramble lp

21.-22.5. Esbecon Golf Challenge (StLG + HSGC) 36 hcp/lp

28.5. Volvo World Golf Challenge (A) 18 hcp/pb/lp

2.6. Kansallinen golf-päivä, Avoimet ovet

2.6. SGL Trophy 18 hcp/greensome

9.-11.6. Finnish Tour 2 (A) 54 scr/lp

18.6. Jazz Golf 18 hcp/scramble lp

24.6. Midsummer Latobar Open 18 hcp/pb

3.7. Optikko Nyman-Synsam Ladies Open (A) 18 hcp/pb

9.7. Virkkala Trophy featuring Rantajamit 18 hcp/scramble lp

15.-17.7. Golf Center MID SM Lyöntipeli (A) 54 scr/lp

22.7. Perhepokaali 18 hcp/greensome lp

24.7 Jalo’s Shoot Out (A) 18 scr/lp + 9 shoot out

30.-31.7. StLG - seniori- ja juniorimestaruudet (S,J) 36 scr/lp

6.8. Jean S. Plays Golf (A) 18 hcp/scramble/best ball

7.8. StLG - lyöntipelimestaruus karsinta 18 scr/lp

13.8 St. Laurence Open (A) 18 hcp/scr/lp

20.-21.8 StLG - lyöntipelimestaruus 54 scr/lp

3.9. Tee Time Golf Holiday  - syysscramble 18 hcp/scramble lp

9.9. StLG reikäpelimestaruus (karsinta)

10.9. Talentum Golf Tour (A) 18 hcp/lp/pb

11.9. StLG reikäpelimestaruus (kaavio)

17.9. Mies/naistoimikuntien syyskisat 18 hcp/lp/pb

18.9. Viikkokilpailujen finaali 18 hcp/lp/pb

24.9. Cross Country Scramble 18 hcp/scramble lp

25.9. StLG reikäpelimestaruus (semifinaalit ja finaalit)

1.10. Everybody’s 18 hcp/pb

7.10 Valopallokisa 6 scr

8.10 Kinkku Scramble 18 hcp/scramble lp

12.11. Kauden päättäjäset
  

HUOM! Avoimet kilpailut on merkitty (A):lla, Juniorit (J) ja Seniorit (S) 
  
Viikkokisa Suomi Golf viikkokilpailut keskiviikkoisin kesä-heinäkuussa (paitsi ei 8.6.) 
 Lisäksi omat viikkokisat 18.5., 25.5., 3.8. sekä 10.8. 
 Viikkokilpailun ranking-finaali pelataan 18.9. 
 Viikkokilpailun ranking muodostuu siis 12 osakilpailusta. 


