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Ry:n puheenjohtajan palsta

Niin on golf kausi jälleen lopuillaan. Ja millainen kausi meillä oli-
kaan. Talvella huolestuneena seurasi lumen määrää ja mietti pääs-
täänkö kentälle lainkaan. Mutta kausi alkoi kutakuinkin samoja 

aikoja kuin aiemminkin, ja kesä oli golffarille loistava. Välillä tuntui että 
ollaan jossain Aasian kentällä.

Kentät olivat kunnoltaan loistavat josta kiitos Irmelin, Mikon ja heidän 
organisaationsa sekä Sepon johtaman kenttätoiminnan laadukkaalle työl-
le. Avoimien kisojen yhteydessä saimme myös paljon vierailijoiden kiitos-
ta kentän tasosta ja palveluiden laadusta.

Kauden aikana meillä oli runsaasti kisoja. Näistä poimin kuukausit-
tain järjestetyt 2 – 3 pelaajan joukkuekisat, jotka olivat varsinainen me-
nestys. Pääsääntöisesti ne olivat loppuunmyytyjä, pelaajia lähes 200, kent-
tä oli piukassa ja uskon että kaikilla oli hauskaa. Näitä tullaan varmasti en-
si kaudella jatkamaan, ja toivottavasti niihin liitetyt aftergolf tapahtumat 
houkuttelevat mahdollisimman monen kisaan osallistuneen mukaan, mi-
tä enemmän porukkaa mukana sen hauskempaa on. Kilpailujärjestelyis-
tä suuret kiitokset vastuullisille toimikunnille ja järjestelyissä mukana ol-
leille vapaaehtoisille. 

Kilpailuissa menestymisestä otan esiin kaksi seikkaa. Ensinnäkin on sa-
nottava, että tänä vuonna menestyksellisesti meillä oli yksi henkilö yli mui-
den, ”Hippu” Eckhardt. Hipun menestykset Suomessa ja valinta junnujen 
Ryder Cup joukkueeseen oli suoraan sanottuna fantastista.  Hipulle vielä 
kerran onnittelut menestyskaudesta ja uskon että myös tulevaisuudessa jat-
kat samaa rataa. Kaikki laurencelaiset voivat olla ylpeitä hänestä.

Toisena seikkana nostaisin esiin yleisesti meidän junnujen menestymi-
nen seuran mestiksissä, niin lyönti kuin reikäpelissä, samoin Jalos Shoo-
toutissa, kaikki voitot menivät junnuille. Se on merkki siitä, että junnui-
hin panostettu valmennus tuottaa hedelmää. Kiitokset kaikille junnutoi-
minnassa mukana olleille!

Tällä kaudella meillä oli kaksi merkittävää muutosta. Ravintoloitsija 
vaihtui ja uusi pro aloitti toimintansa. Ravintolan toiminta jatkoi sitä taso-
kasta toimintaa, johon olemme klubilla aiemmilta kausilta tottuneet. Hen-
kilökohtaisesti olin positiivisesti yllättynyt kioskilla toimineiden nuorien 
myyjien iloisuudesta ja palveluhenkisyydestä sekä myyntivalikoimaan teh-
dyistä lisäyksistä, joista hodari oli minun suosikki. 

Pro toiminnan ulkoistamisen myötä tavallisten klubipelaajien innos-
tus valmennus tuntien ottoon lisääntyi merkittävästi. Kalkkiksen ysiltä tii-
atessa edessä näkyi harjoitusalue, joka oli monesti täynnä pron tunneilla 
olevia klubilaisia. ”Liitynkö harjoittelijoiden joukkoon vai jatkanko peliä” 
olivat omat ajatukset useasti avauslyönnin jälkeen. Ja kyllähän niitä tunte-
ja tuli myös otettua.  Tunneille osallistujien määrä kuvastaa varmasti hei-
dän tyytyväisyyttään Turkan harjoitusten laatuun.  Kiitokset Turkalle hy-
vin hoidetusta kesästä ja uskon että laadukas valmennus jatkuu myös tu-
levana talvena.

Keskusteltu aihe tällä hetkellä on ”sitoutumaton pelaaminen”. Golflii-
tossa on asiaa käsitelty ja sieltä varmasti tulee jotain ohjeistusta tai suosi-
tuksia. Mutta päättävä elin on meidän osakkaat.  Mitä me haluamme golf 
yhteisöltämme? Haluammeko, että kentät ovat pääsääntöisesti osakkai-
den/jäsenten käytössä ja vieraspelaajat pelaavat vain silloin kun kentäl-
lä on tilaa. Vai pyritäänkö vieraspelaajien määrää kasvattamaan green fee 
tulojen lisäämiseksi. Toinen iso kysymys on hyväksytäänkö kentälle vain 
vieraspelaajia, joilla tasoitus 36 tai alle.

 Henkilökohtaisesti tuen mallia, jossa osakkaat/jäsenet ovat etusijal-
la, vieraspelaajien peliajat rajataan niin että ne eivät merkittävästi rajoi-
ta osakkeiden/jäsenien pelaamista. Samoin pidän tärkeänä tasoitusrajan 
36 noudattamista, jolla pyritään varmistamaan pelin eteneminen aikata-
voitteiden puitteissa.

Markku on sisällyttänyt tämän aiheen osakkaille/jäsenille tehtävään 
kyselyyn. Toivon, että mahdollisimman moni osallistuu kyselyyn ja siten 
omilla kommenteillaan viestittää johdolle mitä golfiltaan haluaa.

Lopuksi muutama sana omista valinnoistani. Marraskuussa meillä on 
jälleen yhdistyksen syyskokous, jossa tehdään henkilövalintoja hallituk-
seen. En tule asettumaan ehdolle puheenjohtajan tehtävään. Syynä on 
muuttunut tehtäväkuva työssäni, matkustan paljon ja koen että en ole riit-
tävästi paikan päällä jäsenten tavoitettavissa ja poissaoloista johtuen en ole 
tietoinen mitä meidän golf yhteisössä tapahtuu.

Haluan tässä yhteydessä kiittää Oy:n hallituksen jäseniä hyvästä yh-
teistyöstä, erittäin suuret kiitokset Ry:n hallituksen jäsenille hyvästä yh-
teistyöstä ja onnistuneesta toiminnan pyörittämisestä. Samoin myös suu-
ret kiitokset myös Markulle ja koko hänen henkilökunnalleen, tiedän että 
meillä on toiminta hyvin hanskassa.

Petri Granat on toiminut tämän vuoden varapuheenjohtajana, ja tiedän 
että Petrille on kaikki edellytykset ottaa Ry:n puheenjohtajuus, suosittelen 
Petriä puheenjohtajaksi.

Hyvää loppukautta kaikille, pitäkää talvella kunnosta huolta ja nähdään 
taas keväällä golfin merkeissä.

Terveisin

Jouni Puuppo
puheenjohtaja 

St. Laurence Golf Ry

Hieno kesä 
2010

Kaksi väistyvää puheenjohtajaa voivat jättää St. Laurence Golfin  
vastuutehtävät hyvin mielin ja hymyssä suin tehtävänsä. Taustalla Jalo 
Grönlundin muistoksi tehty taulu, joka löytyy yläkerran kokoustilasta.
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Oy:n puheenjohtajan palsta

”St.Laurence – Golfia parhaimmillaan” on tullut meille tutuksi. 
Ilahduttavaa on, että vieraspelaajat ovat lähes poikkeuksetta todenneet 

tunnuslauseemme vastaavan totuutta. Omien joukossa riittää kyllä kritiik-
kiä. Onneksi suurin osa on rakentavaa. Kaipuu muutoksesta entistä pa-
remmaksi on oikeutettua.

Toimintamme pohjautuu pitkälti valitsemaamme arvomaailmaan. 
Mielestäni kuusi arvoamme luovat ihanteelliset ”säännöt” hyvälle golfille. 
Ne sisäistämällä olemme entistä iloisempia golfaajia.

Golf-maailma on melkoisessa myllerryksessä. Sitoutumattomat pelaa-
jat ja golfaajien ikärakenteen muuttuminen ovat pari esimerkkiä asioista, 
joihin meidän on osattava reagoida oikein. Miten kehittää kenttiä niin, 
että ne ovat mieleisiä sekä taitaville huippugolfaajille että keskimääräisil-
le klubipelaajille? Aikamoisia haasteita, kun tietää, että koko ajan talous 
on pidettävä kunnossa.

Olen päättänyt luopua hallituspaikastani. Yhdeksän antoisan ja työn-
täyteisen hallitusvuoden jälkeen on aika antaa tilaa uusille ajatuksille ja 
voimille.

On hienoa, että Oy:n ja Ry:n yhteistyö on ollut saumatonta. Siitä on 
pursunut voima, joka näkyy St.Laurencessa.

Kiitän saamastani tuesta osakkeenomistajia, jäsenistöä, henkilöstöä, 
prota, ravintoloitsijoita ja ennen kaikkea niitä aktiiveja, joiden epäitsek-
käällä panoksella olemme saavuttaneet kadehditun aseman suomalaises-
sa golf-yhteisössä.

Pekka Linnainmaa, puheenjohtaja 
St. Laurence Golf Oy

Golfia 
parhaimmillaan

Kiitos kaikille jäsenille hyvästä yhteistyöstä ja 
kiitokset kuuluvat myös henkilökunnalle ja toi-
mikuntien jäsenille rakentavasta ajasta mitä nä-
mä viimeiset kuusi vuotta olen viettänyt kans-
sanne.

Golfyhteisömme on astunut jälleen pienen 
askeleen eteenpäin oman kuusivuotisen kaptee-
ninkauteni aikana. Minulle on tästä ajasta jäänyt 
vain hyviä muistoja ja toivon että näin on myös 
kaikille minullekin.  On sanottu, että ihmiselämä 
kulkee seitsemänvuotisin ajanjaksoin eteenpäin 
ja näin on tullut minunkin aikani siirtyä syrjään, 
ettemme jähmettyisi paikallemme ja voisimme 
antaa uusien raikkaiden tuulien puhaltaa. Tä-
män loistavan golfkesän jälkeen siirryn jälleen 
tavalliseksi rivijäseneksi. 

Kentällä nähdään entiseen tapaan!
Teppo Mattila

Kapteenin
kiitokset
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Toimitus-/toiminnanjohtajan palsta

Toimitusjohtajan ja henkilöstön näkökul-
masta kauden päättyminen on aina tie-
tynlainen vedenjakaja. Päivittäinen ku-

hina kentillä loppuu, mutta työt jatkuvat. Kat-
seet luodaan jo seuraavaan kauteen, mutta täs-
sä vaiheessa on myös hyvä peilata, mitä tästä 
kaudesta opittiin, sillä tärkeintähän on kehittyä 
ja kehittää. Aina on varaa tehdä asiat entistä-
kin paremmin.

Talous ja kierrokset
Golf-yhteisömme talous on vakaalla pohjalla. 
Osakkeittemme kaikki vastikkeet saatiin nytkin 
kasaan, vaikka perintätoimisto joutuikin muu-
taman ”matti myöhäsen” kanssa tekemään töi-
tä. Seuran jäsenmäärä ja maksutulot kasvoivat 
edelleen, vaikka vaihtuvuutta jäsenkunnassa oli-
kin totuttuun tapaan. Kokonaisuutena molem-
pien golf-yhteisömme toimijoiden taloustilan-
ne on hyvä ja osakeyhtiön uusi nopeutettu lai-
nanmaksupolitiikka on edennyt suunnitelmien 
mukaan, vaikka aivan budjetoituun tulokseen 
ei ylletäkään.

Kierrosmäärät olivat koko kesän aika lailla 
entisten tapaiset, mutta hieman korostui omien 
pelaaminen ja vieraspelaajat ja sitä myötä green 
fee tulot hieman laskevatkin muutamasta edel-
lisvuodesta.

Kisat ja tapahtumat
Pääsääntöisesti yksi kisatapahtuma per viikon-
loppu näyttää toimivan. Kisat ovat vetäneet hy-
vin Cross Countrya lukuun ottamatta ja tuntuu, 
että se kisana saa jäädä historiaan, vaikka sinän-
sä hauska ja mielenkiintoinen kisa onkin. Men-
nään kuitenkin sen mukaan mikä vetää, eli sel-
västi scramblet ovat saaneet suurimman suosi-
on ja niitä on hyvä olla kalenterissa kerran ke-
säkuukaudessa.

Sääntötuntemus
Muutimme paikallissääntöjämme aivan mini-
maallisesti ja sekin riitti sotkemaan varsin mo-
nelta aivan perusasioiden hallinnan. Jos johon-

Katsaus kauteen 2010
kin asiaan näin toiminnanjohtajan näkökul-
masta haluaisin jäsenistömme paneutuvan tal-
ven aikana, se olisi säännöt. Olemme lisänneet 
kotisivuillemme linkit sekä englannin- että suo-
menkielisiin sääntölähteisiin. Ja jos netti ei tun-
nu hyvältä paikalta sääntöjä opiskella, pro sho-
pista saa sekä kuvitettuja oppaita että itse viral-
lista sääntökirjaakin, jonka soisi olla jokaisessa 
bägissä. Aloita kuitenkin jo tästä numerosta ja 
lue ajatuksella paikallissääntöjä koskeva artik-
keli sivuilta 16–17.

Tasoitus
Vaikka meillä onkin edelleen suuri osa golffarei-
ta, jotka pelaavat ”omaksi ilokseen”, olisi mahdol-
lisimman monella pelaajallamme suotavaa ol-
la myös ns. virallinen EGA-tasoitus. Alkaa olla 
arkipäivää myös muissa Suomen seuroissa, että 
palkinnoille esimerkiksi kisoissa pääsee vain vi-
rallisen tasoituksen omaava pelaaja. Paljoa ei siis 
vaadita, eli pyri jättämään ne neljä tasoituskorttia 
joka kesä, ja tasoituksesi on automaattisesti kun-
nossa kun seuraava kesä koittaa. Siitä yhdestä 
oluestakin on mukavampi pelata, kun voi rehel-
lisesti sanoa tasoituksen olevan kohdallaan.

Kenttien kunto
St. Laurence Golfin menestystä voi mitata mo-
nella tavalla. Yksi on luonnollisesti se maine, jo-
ka kentistämme leviää. Tänä kesänä yhtenä ta-
voitteena oli griinien nopeuden lisääminen. Sii-
nä onnistuttiin, vaikka rajoitettu lannoiteohjel-
ma poikikin pieniä lieveilmiöitä, kuten loppu-
kesän sienien kasvua. Mutta niinhän se usein 
on, että kun jotain saat, jotain menetät. Kokonai-
suutena voimme kuitenkin antaa suurkiitokset 
Mikolle ja Irmelille ja koko kentän väelle, jotka 
tekivät jälleen huippupolosuhteet.

Toimiston ilme
Meillä pelitoimistossa oli yksi tavoite virittää hie-
man iloisempi ilme. En tiedä kuinka siinä on-
nistuimme, mutta me olemme ainakin viihty-
neet töissämme. On toki ollut ”huonojakin päi-
viä”, niin kuin joskus on selvästi ollut myös pe-
litoimiston ovesta astuvilla pelaajillakin. Yhdes-
sä voimme kuitenkin puolin toisin vaikuttaa il-
mapiiriimme parhaiten ja siinä on jälleen meil-
le mukavaa haastetta kun ensi kauden aikana 
kohdataan.

Uudet toimijat,  
pro ja ravintoloitsija
Kaksi merkittävää toimijaa vaihtui kauden alus-
sa. Sekä Pro Turkka että ravintoloitsijat Hellevi ja 
Matti lähtivät ”lennosta” mukaan tähän kauteen. 
Molemmilla oli varmasti riittävästi haasteita saa-
da pelaajamme käyttämään palveluita, mutta en-
simmäinen kesä on molempien kohdalla rohkai-
seva, joskin varmasti hengähdystaukoa kaipaa-
vat kaikki. Ensi kauteen löytyy varmasti hiotta-

vaa, mutta meille golf-yhteisönä on elintärkeää, 
että me saamme jatkossakin nämä peruspalvelut 
tyytyväiseltä ja motivoituneelta toimijalta.

Hippu
Kauden ehdoton valopilkku oli seuramme var-
sinaiseksi PR-tähdeksi nousseen Albert ”Hip-
pu” Eckhardtin hienot esitykset. Hipun komeat 
saavutukset Suomessa ja maailmalla ovat tuo-
neet palstamillimetrejä seurallemme ja on ollut 
ilo seurata kuinka nuori lahjakkuus nousi yh-
dessä kaudessa koko Suomen golf-piirien tie-
toisuuteen. Me olemme täällä Lohjalla olleet tie-
toisia Hipun kunnianhimosta ja harjoitteluin-
nosta jo pitkään, mutta nyt on korkea aika hie-
man kerrata kaverin taustoja, eli Hipusta lisää 
sivuilla 6–7.

”Sitoutumattomat pelaajat” – uhka 
vai mahdollisuus?
Suomen golfia eniten puhututtanut aihe on ollut 
ns. halpapelaaminen tai sitoutumattomat golffa-
rit. Aihe nousi esiin viime keväänä, kun Golflii-
ton liittokokouksessa Oulussa aiheen ympäril-
le perustettiin työryhmä pohtimaan ”kurinpa-
lautusta”, jolla vapaan jäsenyyden myötä osake-
järjestelmään perustetut kentät ovat ihmeissään 
osakkeiden arvojen romahtamisen myötä. Eikä 
ilmiö ole vieras Lohjallakaan.

Meidän oma yhteisömme on hyvä esimerk-
ki siitä, että kun toiseen suuntaan kumarrat, toi-
seen tulee ehkä näytettyä takapakkia. On mo-
neen kertaan ääneen epäilty, että meidän osak-
keen arvo on ”romahtanut” vapaan jäsenyyden 
kautta. Tuskinpa sentään on aivan yksinkertai-
sesti siitäkään kiinni. Tässä yhteydessä on jälleen 
kerran nostettava esiin fakta siitä, että seuramme 
jäsenmäärä on tasaisesti noussut vuodesta 2005, 
jolloin säännöt muuttuivat. Nyt jäsenmääräm-
me on yli 1 800 ja siinä on mukana lisää yli 600 
sellaista jäsentä, jolla ei ole pelioikeutta. Näillä 
jäsenmaksuilla olemme maksaneet esimerkiksi 
caddie mastereiden palkat jo muutaman vuoden 
ajan ry:n puolesta. Lisäksi nämä pelaajat tuovat 
osan green fee tuloistamme. Ilman meidän omia 
”sitoutumattomia” pelaajiamme vastikelaskui-
hin kohdistuisi helposti noin 40 € korotuspai-
ne osaketta kohti.

Mielipiteen paikka
Haluamme kuulla mielipiteesi! Vastaa siis ko-
tisivuillamme avattuun kyselyyn tai kotiisi lä-
hetettyyn kyselyyn (lähetetty niille, joilla ei löy-
dy sähköpostiosoitetta Nexgolf-järjestelmästäm-
me). Ole siis aktiivinen ja vaikuta kyselyyn vas-
taamalla. Näin saamme vielä ennen ensi kautta 
arvokkaita ideoitanne ja voimme tehdä ensi kau-
desta jälleen entistä paremman!

Markku Ignatius
markku.ignatius@stlg.fi 
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Pron palsta

Valmennusvaihtoehdot Hinta
1.  25 ryhmäharjoitusta 500 €
2.  20 ryhmäharjoitusta 425 €
3.  15 ryhmäharjoitusta 350 €
4.  10 ryhmäharjoitusta 250 €
5.  5 ryhmäharjoitusta 150 €

Yksityistunnit ryhmäläisille: 
0,5 h 25 €, tunti 40 € ( norm. 35 €/ 60 € )

Ryhmäopetuksen kesto:
Karjaa: PD-golf = 1 tunti
Espoo: Golf Areena = 1 tunti

Opetuksen laskutus:
Maksu kahdessa erässä: 30.1 ja 30.3

Harjoituspäivät ja varatut ajat:
Karjaa: Tiistaisin klo 17 – 20
Espoo:  Torstaisin klo 18 – 21
Karjaa: Perjantaisin: klo 17 – 20
Espoo: Lauantaisin: klo 14  –17

Myös päiväryhmät ovat mahdollisia, 
jos kysyntää on.
Ryhmäkoko: 6 – 8 pelaajaa.

Hallin käyttömaksu:
Karjaa: PD golf 10€/ kerta tunti 
tai vapaa käyttömaksu 120€/ talvikausi
Espoo: Golf Areena 15€/ kerta tunti tai sar-
jakortti 

Hallimaksut eivät sisälly valmennuksen 
hintaan.

Valmennustoiminta alkaa tammikuussa 
ja päättyy huhtikuun lopussa.

Jos ei pääse oman ryhmänsä harjoi-
tuksiin voi harjoituksensa paikata jossain 
muussa sopivaksi katsomassaan ryhmässä.

Valmennusryhmään ilmoittautuneen tu-
lee sitoutua koko valmennuskaudeksi.

Ryhmävaihtoehdot:
• Naiset hcp alle 10
• Naiset hcp 10 – 20
• Naiset hcp 20 – 36
• Naiset hcp 36 – 54
• Miehet hcp alle 10
• Miehet hcp 10 – 20
• Miehet hcp 20 – 36
• Miehet hcp 36 – 54

Ohjaus ja opetus räätälöidään aina 
ryhmän ja pelaajan toiveiden mu-
kaan. Kaikille osallistujille tehdään 

henkilökohtainen tekniikkakartoitus, jonka 
perusteella suunnittelemme koko talven 
kestävän kehitysohjelman. Kehitysohjelma 
on aina henkilökohtainen riippumatta siitä 
mihin ryhmään kuuluu. 

Ryhmäharjoituksissa pääpaino on eri 
osa-alueiden perustekniikatehtävien har-
joittelussa. Yleistehtävä harjoitusten ohes-
sa annetaan aina myös henkilökohtaista 
ohjausta. Ryhmäharjoitusten lomassa on li-
säksi  leikkimielisiä kisoja ja pelejä. 

Käytössämme tulee olemaan videoana-
lyysi-yhdistelmä sekä korkeatasoinen lyön-
tianalysaattori jolla voimme suorittaa myös 
mailojen fittauksen. 
Näillä apuvälineillä voimme jatkuvasti seu-
rata mm. kehon liikkeiden muutosta ja ke-
hittymistä, lyöntiradan vakiuttamista se-
kä mailanpään nopeuden kehitystä. Ana-
lysaattori käytössä ainoastaan Karjaan hal-
lissa.

Tervetuloa Turkka Stenlundin 
Golf Academyyn
Tarjoamme sinulle yksilöl-
listä ja korkeatasoista golf-
opetusta tulevalle talvikau-
delle. Koulutusohjelmas-
samme on lukuisia opetus-
vaihtoehtoja. Toivottavasti 
sinä löydät niistä  omasi.

Talviharjoitusten  
tavoitteita
Ohessa eräitä tavoitteita joihin 
omalta osaltamme pyrimme vas-
taamaan. Tarjolla on koko skaala 
alkeisopetuksesta huipputaitojen 
hiomiseen.
•  Lyöntivalikoiman lisääminen  
•  Swingitekniikan parantaminen  
•  Lyönnin pituuden lisääminen  
•  Tuntuman säilyttäminen läpi  

talven 
•  Valmistautuminen tulevan kesän 

golftapahtumiin 
•  Golf-henkisten ystävien  

tapaaminen harrastuksen  
yhteydessä ym. 

• Sekaryhmä ilman tasoitusrajaa
• Alkeisryhmä vasta-alkajille.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
15.12.2010 mennessä

Turkka Stenlund PGA, GVT, LO
Head Professional
email: stenlund@suomi24.fi
puh. 041 726 5860

Turkan kesäkauden harjoitusryhmät pyöri-
vät syyskuuhun asti ja nyt ovat vuorossa talvi-
harjoitukset. Kuva syyskuulta lähipeliharjoi-
tuksista.



6     Tietoväylä 2/2010

2010 – Hipun Vuosi

Hipun taustalla ovat aina olleet vaikutta-
massa golffaavat vanhemmat, äiti Satu 
Eckhardt ja isä Pasi Tanskanen, hyviä 

ja lajille antautuneita klubipelaajia kumpainen-
kin. Pasi kertoo: ”Kun Hippua odotettiin ja alet-
tiin miettiä nimeä, oli selvä että etunimiä olisi 
kolme. Albert tulee Sadun suvusta, jossa mei-
dän Albert on neljäs peräkkäinen, Sakari taas 
on minun toinen nimeni. Kolmas piti keksiä ja 
minä vedin esiin oman idolini Seven nimen ja 
Satu kuittasi, että sehän sopii. Tiedä vaikka ni-
mi olisi enne!”

Ja totta tosiaan, mikä enne se olikaan, mitä 
nuoren pojan golf-innostukseen tulee. Molem-
mat vanhemmat ovat Finnairin palveluksessa ja 
vuonna 1996 Pasi oli lentokursseilla Seattlessa. 
Siellä vanhemmat päättivät yhtenä sunnuntaina 

mennä pelaamaan par 3- puistokenttää ja ottaa 
Hipun mukaan. Tämän paikan lumo oli pikku-
ruiselle 2-vuotiaalle niin suuri, että hän ei tyyty-
nyt vain katselemaan vanhempiensa pelejä, vaan 
vaati oman mailan. Eikä mennyt kuin viisi väy-
lää, kun hän teki elämänsä ekan parin!

Meni seuraavaan kesää ja Lohjalla Hippu al-
koi tulla mukaan vanhempiensa kierroksille mu-
kaan caddieksi. Pasi muistaa Hipun ensimmäi-
sen kilpailun Vappu-svingissä yhdessä Hauta-
Ahon Elvin kanssa: ”Hippu tuli mukaan ja koko 
9 reiän kierroksen ajan kommentoi vahvoin nä-
kemyksin, että minä olisin lyönyt tonne ja minä 
olisin tehnyt sitä ja tätä, toisin kuin isänsä”. Siitä 
innostuneena hommasimme Hipulle omat mai-
lat ja sen jälkeen mikään ei ole pysäyttänyt pojan 
nälkää harjoitella ja pelata golfia.

Vuonna 2001 Pasi ja Satu olivat mukana Un-
karissa Hencsen kentällä pelatuissa golf-kisois-
sa. Paikalla oli myös Teemu Tyry, joka sai kos-
ketuksen pojan maagiseen otteeseen valkoises-
ta pallosta. Teemu vakuuttui, kirjoitti green car-
din ja Hippu oli valmis kisoihin. ”Hippu voit-
ti ekan kisansa pistebogey-sarjan 45 pisteellä”, 
muistelee Pasi.

Matkalla voittajaksi on Hippua valmenta-
nut oikeisiin otteisiin myös Finnairin piireis-
sä liikkuva selostajalegenda Anssi Kukkonen, 
joka muistelee opettaneensa jossain yhteydessä 
voittopuheen elementit. ”Annoin Hipulle vin-
kin, mitä kunnon voittopuheessa nostetaan esil-
le ja kiitetään. Tiesin jo silloin, että tämä poika 
tulee niitä pitämään vielä monta kertaa.”, muis-
telee Anssi.

St. Laurencen junnutoiminnasta  
alkutahdit 
Hipulla oli alusta lähtien hyvät olosuhteet ke-
hittyä golffarina. Kotona Tervalammella pihaan 
rakennettiin joutilaaksi ja vetiseksi pelloksi jää-
neelle pihamaalle muutama par 3-reikä. Siellä 
Pasi muistelee Hipun treeni-intoa: ”Saattoi olla 
viikonloppuja, kun Hippu pelaili siellä kymme-
nenkin tuntia putkeen. Joskus yksin, joksus mei-

Albert Sakari Severiano Eckhardt (s. 15.1.1994) tunnetaan 
meillä Lohjalla ja pikku hiljaa koko Suomen golf-piireissä 
Hippuna. Aikanaan pienen fyysisen kokonsa vuoksi lem-
pinimensä saaneesta nuoresta miehestä on kauden 2010 
tullut Suomen juniorigolfin yksi tunnetuimmista kasvois-
ta ja myös nimistä. 
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dät vanhemmat kisaan haastaen.” Eikä siinä kau-
an mennyt, kun pikkumies alkoi pestä vanhem-
pansa, niin hyvin hän tunsi ”kotikenttänsä”.

Mutta Lohjan St. Laurence Golfista tuli Hi-
pun oikea kotikenttä. Kun hän vihdoin sai peli-
luvan kentälle vanhempiensa mukana, Hippu on 
ollut lähes päivittäinen näky harjoitusgriineil-
lämme, rangella ja tietysti itse kentillä. Vihdistä 
sittemmin Lohjalle muuttanut perhe on tehnyt 
kaikkensa, jotta Hipulla olisi mahdollisuus tree-
nata mahdollisimman paljon ja monipuolisesti. 
Vaikka Hippukin on vanhempiensa tapaan pe-
laillut paljon myös Hill Sidessa, pitää hän Lohjaa 
kotiseuranaan. Hill Side tosin on tuonut Hipun 
treenaamiseen varmasti paljon elementtejä, jot-
ka Lohjan kentiltä puuttuvat, kuten suuremmat 
korkeuserot ja voimakkaasti kallistuvat griinit.

Lohjalla Hipun seurana pyörivät vanhempien 
lisäksi myös Nymanin Jesse ja monet muut poi-
kaviikarit. Jääkiekkoa, jalkapalloa, sählyä ja pe-
sistä junnuvuosina harrastanut Hippu haaveili 
jossain vaiheessa myös kiekkoilijan urasta, mut-
ta menestys ja into golfiin käänsi pojan tulevai-
suuden suunnitelmat siihen malliin, että myös 
haave lentäjän urasta taitaa olla ohi.

Golfuran alkuvuodet
Vuonna 2003 Hippu oli 9-vuotiaana ensim-
mäistä kertaa jo virallinen seuran mestari, al-
le 12v- pojissa. Sen pytyn Hippu voitti kaikki 
neljä kertaa, jolloin kisaan osallistui. Ensimmäi-
nen Tsemppitourin voitto tuli vuonna 2004 jol-
loin Etelän alueella hän oli kokonaisrankingis-
sä toinen.

Vuonna 2005 Hippu poseerasi muun muassa 
StLG:n Avoimien ovien lyöntimannekiinina yh-
dessä Antti Ulvion kanssa. Seuran junnumesta-
ruus oli jo kolmas ja sinä vuonna muistoihin lii-
tettiin myös hänelle omuistettu valokuva ja kan-
nustuskirja itseltään Severiano Ballesterokselta. 
Äitinsä ideoimana, Hippu sai 11-vuotislahjaksi 
komean Seven kuvan, jossa on teksti: ”Omistan 
tämän valokuvan kaimalleni Severiano ”Hipul-
le”, jotta hän onnistuisi saavuttamaan golfissa yh-
tä paljon tai enemmän menestystä kuin minul-
la itselläni”.

Seven maagisen kosketuksen omaavana Hi-
pun lähipelitaidot toivat tulosta. Vuonna 2006 
aikakirjoihin jää ensimmäiset ”holarit”, joista 
makua Hippu sai StLG:n junnujen leirillä maa-
liskuussa Costa Ballenassa Espanjassa. Kyse oli 
kuitenkin par 3-kentästä, joten ensimmäistä vi-
rallista holaria Hippu sai odottaa vielä hetken. 
Sen aika koitti sitten lokakuun 20., kun eka oikea 
hole-in-one syntyi Carnoustien British Open -
kentällä Scotlannissa, väylällä 13.

Läpimurto SM-mitaleille
Vuodesta 2007 tuli Hipun läpimurtovuosi Suo-
men junnugolfissa: Hippu voitti ensimmäisen 
Finnair Junior Tourin Ruukkigolfissa kaikki-
en aikojen nuorimpana pelaajana, oli mukana 
StLG:n junioreiden joukkue-SM kisojen yllä-
tyspronssia saavuttaneessa kotijoukkueessa se-
kä pääsi kautta aikain nuorimpana pelaajana 
mukaan pelaamaan Finnish Golf Tourin osa-
kilpailuun, villillä kortilla.

Vuonna 2008 Hippu saavutti ensimmäisen 

henkilökohtaisen SM-mitalinsa pelaamalla SM-
hopeaa alle 16v. poikien reikäpelikisoissa Wiuri-
lassa. Saman saavutuksen Hippu nappasi myös 
2009, jolloin hopeaa tuli myös osana StLG:n jun-
nujoukkuetta, joka Wiurilassa yllätti jälleen po-
sitiivisesti pelaten kullasta aina jatkorei´lle asti.

Hipun ensimmäinen henkilökohtainen SM-
kulta tuli vihdoin 2010, kun hän lyöntipelin SM-
kisoissa voitti kultaa Turun Maskussa, Kankaan-
puiston golf-kentällä.

Kansainvälisiin ympyröihin
Hipun tie kansainvälisille kentille avautui to-
denteolla vuosina 2009 – 2010, jolloin lahjak-
kuus on ollut mukana junnumaajoukkueen ku-
vioissa. Ensimmäiset viralliset ulkomaanpeliko-
kemukset edustustehtävissä ovat vuodelta 2009, 
jolloin Hippu oli mukana Hollannissa nuorten 
EM-joukkueessa. Hipun valmentajana on vuo-
desta 2010 alkaen toiminut Timo Rauhala, jon-
ka ohjaksissa ovat olleet niin Mikko Ilonen kuin 
Minea Blomqvistkin.

Aikakirjoihin todellinen kansainvälinen jät-
tipotti osuu kuitenkin juuri vuoteen 2010. Euro-
pean Young Masters on kilpailu (pelattiin vuon-
na 2010 Unkarissa), jonka voittajina ovat men-
neinä vuosina olleet sellaiset nimet kuin Sergio 
Garcia ja Ross Fisher. Vuonna 2010 tuon titte-
lin valtasi lähes mahdottomissa peliolosuhteis-
sa meidän Hippumme. Yhden lyönnin margi-
naalilla hän kukisti johtoparissa pelanneen nor-
jan Kristoffer Venturan ja sai palkinnoksi to-
dellisen bonuksen, paikan Junior Ryder Cupiin 
Skotlantiin vielä samana syksynä! Suomalaisten 
menestystä kisoissa lisäsivät Juhana Kukkonen 
pronssillaan ja myös Ryder Cup paikallaan, se-
kä yhdessä Anne Hakulan ja Mathilda Castre-
nin kanssa saavutettu joukkuekulta.

Junior Ryder Cup - dream  
come true
Hipun valmentajan Lohjalla vuosia toiminut Sa-
mi Taavitsainen teki vuonna 2004 Tietoväylään 
pelaajaprofiilin Hipusta ja Nymanin Jessestä. 
Tuossa haastattelussa Hippu mainitsee tavoit-
teekseen pelata Ryder Cupissa. Mahtoiko poi-
ka tajuta, että nykymuotoisessa junioreiden Ry-
der Cupissa hän olisi siellä ensimmäinen suo-

malainen, kun Mikko Ilonen ja Tuomas Tuovi-
nen ovat olleet mukana sen epävirallisessa kil-
pailussa?

Hipun kisa Skotlannin Gleneagles –kentällä 
oli varmasti unohtumaton kokemus. Hippu pe-
lasi kolme ottelua kaikkien 12 joukkueen pelaa-
jan tavoin. Nelinpelissä norjalaisen kilpakump-
paninsa Venturan kanssa he taipuivat USA:n 
kovalle peliparille Antohony Paolucci/Jordan 
Spieth lukemin 5 & 4. Sekanelinpelissä Hippu 
sitten otti Jordanin päänahan, sillä yhdessä tsek-
ki Klara Spilkovan kanssa kirjattiin Hipun en-
simmäinen Ryder Cup piste lukemin 4 & 3 Spiet-
hiä ja pelipariaan Allison Leeta vastaan. Ja kova 
oli luotto joukkueen itävaltalaiskapteenilla Hip-
puun, sillä hän asettui myös ainoassa kaksinpe-
lissään Spiethia vastaan ja sinnitteli aina 17. rei-
älle asti tasaväkisin ottein, joutuen kuitenkin tai-
pumaan lopuksi luvuin 3 & 1.

Hipun otteista henkilökohtaisessa pelissä 
saa kuvan kun ymmärtää, kenelle hän tuon ot-
telun niukasti hävisi: kesällä 2009 Spieth voitti 
U.S. Junior Amateur Championshipin ja sijoit-
tui toiseksi Junior PGA Championshipissä. Vii-
me vuoden päätteeksi American Junior Golf As-
sociation nimesi Spiethin myös vuoden juniori-
pelaajaksi. Kuluvana vuonna hän pelasi touko-
kuussa PGA Tourin Byron Nelson Champion-
shipissä villillä kortilla ja selvitti heti cutin, kier-
tueen kaikkien aikojen kuudenneksi nuorimpa-
na pelaajana. Nimi oli tuolloin todella kaikkien 
huulilla, sillä dallasilainen oli kolmannen kier-
roksen jälkeen tuossa kisassa  seitsemäntenä ja 
sijoittui lopulta 16:nneksi! Ja kun vielä lisätään 
tähän tuon Klaran kanssa voittamansa sekane-
lipelin parin Allison Leen saavutukset: Jordanin 
kanssa pelannut Allison oli vuonna 2009 naisten 
US Openissa lopputuloksissa sijalla 26!

Kokonaisuutena USA siis voitti Euroopan 
junnut lukemin 13,5 – 10,5. Oikean Ryder Cu-
pin henkeä Hippu sai maistaa sitten Ryder Cu-
pin virallisena harjoituspäivänä Walesin Celtic 
Manorissa, jossa USA:n ja Euroopan junnujouk-
kueet pelasivat hyväntekeväisyysottelun paikal-
listen golf-klubien hyväksi. Hipun ensi kosketus 
oli varmasti tunteellinen lataus, mutta hyvin kes-
ti mies ja eka upea drive osui väylälle paikassa, 
missä tulevina päivinä maailman parhaatkaan 
eivät hermojaan hallinneet. Samoin jää mie-
leen väylä, jossa Ryder Cup ratkaistiin. Hip-
pu sai väylällä 17 pallonsa viheriölle pariin 
metriin, toisin kuin USA:n antisankari Hun-
ter Mahan ratkaisu hetkillä. Viimeinen 18. 
viheriö jää sitten Hipullekin mieleen yhtei-
sessä joukkuekuvassa USA:n kanssa ja käden-
puristus palkintoja jakamaan tulleelta Euroo-
pan Unionin presidentiltä, itseltään José Ma-
nuel Barrosolta.

Hippu – kiitos tästä kaudesta
Vuosi 2010 oli todellinen Hipun vuosi ja St. Lau-
rence Golf ylpeänä onnittelee seuransa keula-
hahmoa ja toivottaa menestystä Haukilahden 
golf-lukion opinnoissa sekä harjoitteluintoa tu-
levalle talvikaudelle.

Hippu palkitaan Jalo Grönlundin rahaston 
1000 euron stipendillä Kauden päättäjäisissä lau-
antaina 13.11.

Hippu lyö Ryder Cupin 17.  ratkaisureiällä   
muutamaan metriin, toisin kuin USA:n  
Hunter Mahan.
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Kauden tuloksia ja tunnelmia

Vappu Svingi 05.01 2010
Kaksi kierrosta PAR-3 kentällä, lp hcp
1. Elvi Hauta-Aho  31
2. Sonja Hesso  32
3. Ainokaisa Karaiste  35

Srixon Lippukisa 8.5.2010
Kalkki-Petteri, lp hcp.
1. Maarit Andersson 2. griini
2. Toni Räikkönen 1. väylä, 99m lipusta
3. Leif Sandberg 1. väylä, 108 m lipusta

Senior Scr-tour 1 11.5.010
Kalkki-Petteri, lp scr
Naiset
1. Koskinen Anna-Liisa  81
T2. Alanen Anneli  82
T2. Laurila-Airola Terttu  82
Miehet 
1. Juuti Raimo  73
T2. Narvi Hannu  75
T2. Palmu Pekka  75

Esbecon Spring Golf Challenge 

15.5.2010 - 16.5.2010
Naiset, lp hcp
1. Michelsson Hanna StLG  75 69 144 
2. Sandberg Emma StLG  71 74 145 
3. Vanha-Aho Riikka HSGC  74 79 153 
Naiset, lp scr
1. Sandberg Emma StLG  75 75  150     
Miehet, lp hcp
1. Westerlund Totte HSGC  74 66 140 
2. Naumanen Pekka StLG  75 71 146 
3. Dammert Kari StLG  74 73 147
Miehet, lp scr
1. Ulvio Antti StLG  72 70 142

StLG Viikkokisa # 1 19.5.2010 
Kalkki-Petteri, hcp pb
1. Niemi Jukka  41

JRC - Scramble Open 22.5.2010
Scramble, lp hcp
1. Tahvanainen Rauno /  
Tahvanainen Teemu  60
2. Böss Kristiina / Hesso Sonja 61
3. Eckhardt Albert / Ignatius Matias  63

StLG Viikkokisa # 2 26.5.2010
Pyhä Lauri. Hcp pb
1. Makkonen Jouko  37

Naisten peli-ilta 27.5. tulokset  
Kalkki-Petteri, 3 mailaa ja putteri, hcp pb
1. Andersson Maarit  34 
2. Pitkänen Raili  33 
3. Sohlberg Jutta 30 

Volvo Masters Amateur 29.5.2010
Kalkki-Petteri, hcp pb 0 –12,4
1. Nieminen Jouni  40 
2. Klimenko Pietari  38 
3. Suomalainen Erkki  36 

hcp pb 12,5 –28
1. Tahvanainen Teemu  37 
2. Kemppainen Timo  36 
3. Andersson Maarit  36 

Suomi Golf # 1 2.6.2010
Kalkki-Petteri, lp hcp
1. Ranua Arto  72 
pb hcp
1. Hauta-Aho Elvi  39

Optikko Nyman Synsam Ladies Open 
6.6.2010
Kalkki-Petteri, lp hcp
1. Sandberg Emma  67
2. Meriranta Pia-Liisa  68
3. Haataja Virpi  70
pb hcp
1. Savela Emma  41 
2. Klimenko Leila  39 
3. Keinänen Satu  39 

Suomi Golf # 2 9.6.2010
Kalkki-Petteri, lp hcp
1. Hesso Sonja  65
pb hcp
1. Lukkala Arto  40

Ilmarinen Ladies & Gentlemen Tour 
12.6.2010
Kalkki-Petteri, best-ball pb
1. Makkonen Jouko / Kattilakoski Keijo  40
2. Puuppo Kyllikki / Puuppo Jouni  39
3. Klimenko Leila / Klimenko Pietari  38

Suomi Golf # 3 16.6.2010
Pyhä Lauri, lp hcp
1. Granat Petri  71
pb hcp
1. Karaiste Ainokaisa  42

Finnish Tourin Pro-Amin voittivat Joonas Granbergin kanssa pelanneet Teemu Tahvanainen,  
Jukka-Pekka Raappana sekä Rauno Tahvanainen.

Kauden avauskilpailun onnellinen voittaja oli 
Elvi Hauta-Aho

Lippukisan voitti tänä vuonna Maarit Anders-
son. Vieressä kaksi kertaa aikaisempina vuosina 
kisan voittanut Kari Dammert
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SGL Trophy 17.6.2010
Pyhä Lauri, greensome yleinen
1. Kattilakoski Keijo / Makkonen Jouko  63 
2. Hammaren Patrik  Tötterström Tony   68
3. Sadeharju Seppo / Takalo Timo 68

Puustelli Jazz Golf 19.6.2010
Kalkki-Petteri, scramble lady + 2 miestä
1. Järvinen Leena / Lahtinen Tero /  
Mäenpää Aarre  58
2. Arfman Juha / Haataja Virpi /  
Tuomola Pekka  58
3. Kattilakoski Keijo / Makkonen Jouko / 
Rantanen Nea      60

Suomi Golf # 4 23.6.2010
Pyhä Lauri, lp hcp
1. Sillantaka Juho  66
pb hcp
1. Dillström Annika  38

Midsummer 25.6.2010
Kalkki-Petteri, pb hcp
1. Hesso Sonja  44 
2. Teivastenaho Hannu  41 
3. Vaajoensuu Juha  41 

Naisten Peli-Ilta 29.6.2010
Pyhä Lauri,bp hcp
1. Viitala Terhi  40 
2. Sandberg Pirkko  34      
3. Sillantaka Helena 34

Finnish Tour 1-3.7.2010
Pyhä Lauri, miehet lp scr
1. Perttilä Jani PGA 208
2. Virta Niklas EGS 208
3. Karjalainen Toni PGA 210
naiset lp scr
1. Nummenpää Elina NRG 220
2. Uusi-Simola Maiju ViG 221
3. Kukkonen Serena OGK 228

Perhepokaali 4.7.2010
Pyhä Lauri, greensome
1. Isometsä Eetu / Isometsä Jari  67
2.  Andersson Laura /  

Tahvanainen Teemu 68 
3. Åström Felix / Åström Roope  69

Suomi Golf # 5 7.7.2010
Kalkki-Petteri, lp hcp
1. Teivastenaho Hannu  67
pb hcp
1. Sadeharju Seppo 42

Jean S. Plays Golf 10.7.2010
Pyhä Lauri, best ball 2 hlö pb
1.  Suomalainen Erkki /  

Suomalainen Juho  45
2. Alhoniemi Olli / Nygren Johanna  44 
3.  Långström Joanna /  

Piipponen Pekka PGC 43

Kalkki-Petteri. Scramble
1.  Hermunen Markku / Iivonen Jani /  

Österberg Marcus 57
2.  Kerttula Tatu / Nyman Jesse /  

Silas Anette  58
3.  Lindström Jens / Lindström Kari /  

Nieminen Jouni  58

Suomi Golf # 6 14.7.2010
Pyhä Lauri,lp hcp
1. Hyrkkö Pekka 71
pb hcp
1. Arfman Juha 36     

Jalo`s Shoot-out 18.7.2010
karsinta Pyhä Lauri, Shoot out  
Kalkki-Petteri, lp scr
1. Jesse Nyman 
2. Emma Sandberg 
3. Albert Eckhardt 

Suomi Golf # 7 21.7.2010
Kalkki-Petteri, lp hcp
1. Kattilakoski Keijo  61 
pb hcp
1. Arfman Juha  44 

Audi Tour 24.7.2010
Kalkki-Petteri, lp scr
1. Fowlie Andy Kytäjä Golf  72
2. Helen Marko Tawast Golf  73
3. Helin Niko Kytäjä Golf  74

Suomi Golf # 8 28.7.2010
Pyhä Lauri, lp hcp
1. Sandberg Emma  67 
pb hcp
1. Toivanen Heljä  40 

Kauden seniorimestarit naisten sarjoissa olivat 
Raili Pitkänen (N60) sekä Kyllikki Puuppo (N50).

Hipun ensimmäistä SM-kultaa juhlittiin mitali-
kahveilla Jalo’s Shoot outin yhteydessä

Jazz Golfin jatkoja vietettiin Tallin vintillä. Yleisöä viihdytti Lohjan Jazzklubi solistina Ira Kaspi. 
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Kauden tuloksia ja tunnelmia
Naisten peli-ilta 29.7.2010
Pyhä Lauri, greensome lp hcp
1. Karaiste Ainokaisa / Sorri Anne  66
2. Klimenko Leila / Raussi Tuula  69
3. Ojantausta Jaana / Rantanen Nea 73 

StLG Open 1.8.2010
Pyhä Lauri, miehet lp hcp
1. Räinä Tarmo 68      
2. Naumanen Pekka 69      
3. Takalo Timo 69
Miehet lp scr
1. Ulvio Antti 68
Naiset lp hcp
1. Myrberg Carina 68
2. Savela Emma 70
3. Sandberg Emma  71
Naiset lp scr
1. Sandberg Emma 74

StLG Viikkokisa # 3 4.8.2010
Kalkki-Petteri, pb hcp
1. Åström Felix  43

Suomi Golf Tour 5.8.2010
Kalkki-Petteri, lp hcp
1. Talkamo Merja 66      
2. Salonen Arto RuG 68 
3. Autio Risto KGV 68
pb hcp
1. Parkonen Heiki  41 
2. Laurén Topi 39 
3. Ahonen Antero 38

Virkkala Trophy 7.8.2010
Kalkki-Petteri, scramble lp hcp
1.  Helander Janne / Muhonen Markku /  

Sobott Jimmy  55
2.  Luoma Henri / Åström Felix /  

Åström Roope 56 
3.  Damstén Ville / Ojantausta Jaana /  

Ärmänen Sirpa 56

StLG Viikkokisa # 4 11.8.2010
Pyhä Lauri. Pb hcp
1. Nieminen Jouni 37

Naisten peli-Ilta 12.8.2010
Kalkki-Petteri, lp hcp
1. Rantanen Nea 75
2. Sillantaka Liisa 79
3. Dillström Annika 80
Pb hcp
1. Sohlberg Jutta 40
2. Heinonen Aira 36
3. Tuominen Sari 34

StLG jun/sen mestaruus 15.8.2010
Pyhä Lauri, miehet 55v, lp scr
1. Räty Timo 77
2. Naumanen Pekka 78
3. Rantanen Risto 79
miehet 65v, lp scr
1. Tiira Hannu 83
2. Stenius Rainer 85
3. Eronen Esko 89
miehet 70v, lp scr
1. Kallio Auno 85
2. Björklund Rolf  86
3. Salmi Aulis 90
naiset 50v, lp scr
1. Puuppo Kyllikki 79
2. Rokka Sirpa 91
3. Heino Hannele 93
naiset 60v, lp scr
1. Pitkänen Raili 94
2. Dammert Ulla 105
3. Naumanen Anna-Liisa 118

pojat 12v, lp scr
1. Suomalainen Juho 84
2. Tolvanen Otto 91
3. Holm Samuel 102
pojat 14v, lp scr
1. Isometsä Eetu 88
2. Koivisto Tero 91
3. Åström Felix 92
tytöt 14v, lp scr
1. Suominen Veera 117
2. Ridanpää Iina 118
3. Kekäläinen Janina 141

Juniori kilpailut par 3 kentällä. 
Kaksi kierrosta.
1. Valtteri Hytti  59 
2. Lauri Lähteenmäki  60 
3. Elias Aaltonen  61 

StLG lp mestaruus 21.8.2010 - 22.8.2010 
kolme kierrosta.
2 x Kalkki-Petteri + Pyhä Lauri 
Naiset lp scr  K1 K2 K3 Tulos 
1. Lehtonen Jannica 75  82  81  238 
2. Sandberg Emma  79  81  80  240
3. Silas Anette  80  81  81  242
Miehet lp scr K1 K2 K3 Tulos 
1. Eckhardt Albert  68  74  74  216 
2. Ulvio Antti 70  70  77  217 
3. Lindberg Kimmo 71  77  70  218 
Tytöt 18v lp scr kaksi kierrosta 
KP+PL K1 K2 Tulos
1. Silas Anette 80  81  161
2. Savela Emma 95  85  180
3. Hesso Sonja 96  100 196Perinteisen Wirkkala Trophyn voittajat  

olivat onnesta soikeena.

Seppo Toivosen kipparoima Hockey Golf -joukkue vei edellisen vuoden tapaan voiton tässä 
hauskassa joukkuetapahtumassa, jossa pelattiin jäällä ja viheriöillä, nyt vaihteeksi syksyllä eli 
lauantaina 11.9.
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pojat 16v lp scr kaksi kierrosta
KP+PL K1 K2 Tulos
1. Eckhardt Albert 68  74  142
2. Nyman Jesse 86  79  165
3. Mäenpää Joona 84  84  168
pojat 18v lp scr kaksi kierrosta
KP+PL K1 K2 Tulos
1. Åström Roope 75  82  157
2. Laattala Sami 82  85  167
3. Ekdahl Emil 97  93  190
miehet mid lp scr kolme kierrosta
2x KP + PL
1. Michelsson Jani 79 76 77 232
naiset mid lp scr kolme kierrosta
1. Romppainen Kati 84 91 85 260

Reikäpelimestaruus 28.8 - 29.8
Miehet
1. Mäenpää Joona
2. Åström Roope
3. Fromholz Niclas
Naiset
1. Sandberg Emma
2. Hesso Sonja
3. Myllymäki-Mattila Kirsi

4 Seuran ystävyysottelu 2.9.2010
Pyhä Lauri, pb hcp
1. StLG  306
2. PGC 285
3. MGC 278
4. Kurk 267
Yksilötulokset
1. Valle Martti StLG  34
2. Tötterman Bo-Erik kurk 34
3. Pulkkinen Veikko PGC 33

Tee Time Golf Holiday – syyssramble 
4.9.2010
Kalkki-Petteri, scramble, lp hcp
1. Kivelä Jarmo / Lampi Toni  62
2. Haapavaara Robin / Haapavaara Vesa 62
3. Holmström Marco / Lemberg Ari  63

Senioreiden kk-finaali 5.9.2010
Kalkki-Petteri, pb hcp
M55
1. Sorri Matti 35
M65
1. Nuutinen Matti  34
M75
1. Björklund Rolf 37
N50
1. Laurila-Airola Terttu 33
N60
1. Gottberg Ulla 37

Nais / mies tmk. syyskisa 18.9.2010
Kalkki-Petteri, naiset lp hcp
1. Haataja Virpi 73      
2. Puuppo Kyllikki 74      
3. Sillantaka Liisa 74      
                                       
naiset pb hcp
1. Parkonen Katrin 39
2. Hauta-Aho Elvi 35
3. Pitkänen Raili 34
miehet lp hcp
1. Hytti Eero  68
2. Tuomola Pekka 70
3. Hesso Petri 71

Viikkokilpailu finaali 19.9.2010
Pyhä Lauri, pb hcp
1. Sandberg Leif 36
2. Koponen Tero 33
3. Granat Petri 33

Everybody’s 2.10.2010
Kalkki-Petteri, pb hcp
1. Puustjärvi Aki 38
2. Suominen Janne 36
3. Haataja Virpi 36

Valopallokisa 8.10.2010
PAR-3, lp hcp
miehet
1. Ridanpää Heikki
naiset
1. Raili Massinen

Kinkku scramble by Sappi 16.10.2010
Kalkki-Petteri, scramble lp hcp
1. Arfman Juha/Michelsson Kennet RuG  62
2. Mäenpää Joona/Nyman Jesse  63
3. Åström Felix/Åström Roope  65

Captains Cup
1. Silas Anette / Kallio Ville-Veikko

Senioreiden reikäpelimestaruus
Miehet
1. Jouni Puuppo
naiset
1. Kristiina Ulvio-Peltonen
1Mid reikäpelimestaruus
Miehet
1.Jani Michelsson
naiset
1. Laitinen Mari

Pickala voitti tänä kesänä kolmen seuran ottelun, Jyrki  
Mäntylä PGC (vas.), StLG:n kapteeni Teppo Mattila ja  Risto 
Kettunen SGC (oik.).

StLG:n ladyt vastasivat Peuramaan ladyjen haasteeseen  ja voittivat kaksiosaisen 
seuraottelun. Ensin pelattiin Kalkki-Petterillä ja toinen ottelu käytiin haastavalla  
Peuramaan Porkkalalla. Etualalla vasemmalla  PGH:n ladykapteeni Tuija Åman ja vieressä 
StLG.n  ladykapteeni Sirpa Ärmänen.
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Juha ja Jouni Harisen työurat alkoivat 
maaliskuussa vuonna 1990 St. Laurence 
Golfissa. Kentänhoitotöitä he olivat teh-

neet jo aiemmin Pickala Golfissa.
Pickalasta siirtyi St. Laurence Golfiin myös 

ensimmäinen kenttämestari Markku Leskinen, 
ja hän houkutteli sieltä matkaan kolme nuorta 
ja innokasta siuntiolaista kentänhoitajaa: ”Jus-
si” Juha Harinen, ”Anssi” Jouni Harinen ja Ni-
na Holmberg. Harisen veljekset ovat jo vuosia 
olleet kentänhoidon vahva ja luotettava työpari.  
Veljeksistä vanhempi eli Anssi kävi välillä vuo-
den verran kokeilemassa tehdastyötä, mutta on-
neksi hän ei viihtynyt niissä hommissa. Jussille 
tuli  täyteen 20 vuotta St. Laurence Golfin pal-
veluksessa viime maaliskuussa.

Myös Nina Holmberg on vielä mukana ken-
tänhoitotiimissä toimien ruuhka-apulaisena ja 
hänet löytää parhaiten kentältä kesäiltoina työs-
kentelemässä.

Juha Harinen on luonteeltaan lempeä ja rau-

hallinen kaveri. Hänellä on korkea työmoraali 
ja on erittäin ahkera. Yleensä hän painaa päivän 
töitä ilman isompia taukoja. Hän on saavuttanut 
hyvän ammattitaidon työssä oppimalla ja suo-
riutuu kentän vaativistakin töistä vaivatta. Vuo-
sien varrella hän on erikoistunut koneenkuljet-
tajaksi, jolta hoituvat kaikki konehommat ken-
tän perushoitotöiden lisäksi. Kun uudelle vihe-
riölle tai lyöntipaikalle tehdään viimeistä pintaa 
ennen kylvöä, niin Jussi on oikea mies siihen 
hommaan. Pyhän Laurin rakentamisen aikaan 
Jussi teki suurimman osan kentän pintatöistä ja 
kylvöistä. Jussi on vahva ja luotettava kentänhoi-
don ammattilainen!

Anssi on taas erikoistunut kiinteistöjen kun-
nossapitoon ja uudisrakentamiseen kentänhoi-
don lisäksi. Varsinaiselta koulutukseltaan Anssi 
on kokki, ja nuorena miehenä hän toimi vuosia 
laivakokkina rahtilaivoissa.  Oman kodin raken-
tamisen myötä tarttui mieheen kipinä rakenta-
miseen ja vuosien varrella taitoa on karttunut 

moniin rakennustöihin. Yhdessä veljekset ovat 
rakentaneet kentälle kaikkea mahdollista: viini-
kellarin, startterin kopin, kenttä WC:t, ”Terve-
tuloa” -muurin, bunkkereita, lyöntipaikkoja, vi-
heriöitä, kastelujärjestelmää,  polkuja, pihakive-
tyksiä, aitoja, katoksia jne. Voi sanoa, että kaik-
kialla näkyy Haristen veljesten käden jälki. Tä-
män syksyn päätyö on ollut konekatoksen teke-
minen huoltopihaan. Anssin korkea työmoraa-
li ja huolellinen työskentely ovat laadun takeena 
rakentamisessa. 

Vaikka kentänhoitotyöt eivät aina räntäsa-
teessa tai mutaisen kaivannon pohjalla ole mi-
tään ruusuilla tanssimista, niin toivoa sopii, et-
tä hyvät työmiehet pysyvät ja paranevat vanhe-
tessaan!  On suuri kunnia työskennellä hyvien 
miesten kanssa.

Kenttämestarit Irmeli ja Mikko

Kentänhoitajat  Anssi ja Jussi
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Naistoimikunnan palsta

Kausikisojen tulokset:
Eclectic
4 voittoa: Hannele Heino
4 voittoa: Kirsi Myllymäki-Mattila
2 voittoa: Sirpa Ärmänen
1 voitto: Nina Granath
1 voitto: Irmeli Kaarto
Birdie-kisa
15 kpl Hannele Heino
11 kpl Kirsi Myllymäki-Mattila
Ryhmäkisa
1. Mari Laitinen/Kirsi Myllymäki-Mattila/ 
Hannamari Lehtinen 101 p.
2. Anne Eklund/Anne Oikari/ 
Anu Saari 92 p.
3. Hannele Heino/Sirpa Rokka/  
Sirpa Ärmänen 89 p. 

Ihana kausi takana
Tämä kausi on pelattu ja jää varmasti mie-

leen helteisimpänä ja upeimpana kesänä. 
Naisilla oli aktiivista toimintaa ja paljon 

uusia kasvojakin vanhojen tuttujen lisäksi us-
kaltautui mukaan. Kauden avajaisilla aloitettiin, 
käytiin pelimatkalla Kanava Golfissa, peli-iltoja 
pidettiin omassa porukassa ja lähiseurojen kans-
sa. Seuraottelut pelattiin Nurmijärven ja Peu-
ramaan kanssa, molemmat voitettiin, hyvä me! 
Kausi huipentui syyskisaan ja päättäjäisiin. Tilai-
suus oli mahtavan hauska ja lämminhenkinen, 
kiitokset kaikille osallistuneille. 

Nykyinen naistoimikunta toimi kaksi kautta 
ja nyt on mahdollisuus uusilla ladyillä tulla mu-
kaan uuteen naistoimikuntaa. Mikäli sinua kiin-
nostaa antaa panoksesi toimintaan niin ota yh-
teyttä Nea Rantaseen, joka jää vetämään toimi-
kuntaa puheenjohtajan ominaisuudessa ja aut-
tamaan seuraavaa ladykapteenia, joka valitaan 
syyskokouksessa. 

Minä jään pois työkiireiden vuoksi. Kaksi 
vuotta on sopiva aika hoitaa tehtäviä ja siirtää 
pallo seuraajalle. Tämä on ollut hieno kokemus 
ja minulla on ollut ihanat ja aina avuliaat nais-
toimikunnan jäsenet apuna pyörittämässä lady-
toimintaa. Kiitokset ja halaukset Ehalle, Elville, 
Jutalle, Nealle ja Miialle. 

Kiitokset myös naisten kisoja tukeneille spon-
soreille ja kaikille tapahtumiin osallistuneille 
seuran naisjäsenille. Viettäkää rentouttava talvi 
ja ensi keväänä taas nähdään kentällä.

Sirpa Ärmänen, ladykapteeni

PS. Lisää kuvia kauden tunnelmista löydät  
naisten pukuhuoneesta.

Syyskisan lyöntipelisarjan ykkönen Virpi Haata-
ja ja kakkonen Kyllikki Puuppo pelasivat saman 
scratch -tuloksen.

Syyskisan pistebogey-sarjan voitti Katrin  
Parkonen 39 pisteellä.

Naistoimikunnan jäsenet vasemmalta Jutta Sohlberg, Elvi Hauta-Aho, Sirpa Ärmänen, Eha Kunnala, 
Miia Granat ja Nea Rantanen kokoontuivat yhteiskuvaan päättäjäissä.

Maittava ruoka maistui viileän syyskisapäivän 
jälkeen kaikille. 

Peuramaalla seuraottelun jälkipelejä heinä-
kuun lopussa.

Nea Rantanen, Jaana Ojantausta ja Raili  
Pitkänen Kanava Golfissa.

Anne Eklund ja Anne Oikari Kanava goflin  
ykköstiillä.
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Junnuntoimikunnan palsta

Junioritoiminnan kausi 2010 oli jälleen 
täynnä toimintaa sekä menestystä. Menes-
tyksen kruununa oli Albert ”Hippu” Eck-

hardtin huima menestys niin kotimaassa kuin 
ulkomailla. Näistä tarkemmin toisaalla lehdes-
sä. Ohessa hieman muistoja kauden varrelta en-
si kautta odotellessa. 

Kesällä junioreiden harjoitukset pyörivät 6 eri 
ryhmän voimin. Vetäjinä toimivat seuran pro se-
kä ohjaajat. Harjoituksiin saatiin mukaan useita 
uusia junnuja. Pelillisesti ja taidollisesti on men-
ty huimasti eteenpäin. 

Harjoitusten ohella muuta toimintaa oli run-
saasti. Kesän avauksena oli suosittu Free Drop- 
tapahtuma Kalle Väinölän ja Mikko Maneruk-
sen toimesta. ”Virkuimmille nuorille” oli tar-
jolla Yögolf-tapahtuma. Nuorimmille junnuil-
le järjestettiin kesän aikana vanhempien tyttö-
junnujen toimesta erittäin onnistuneita kisoja 
par-3 kentällä sekä omat mestikat. Kauden päät-
teeksi kävimme uhmaamassa säätä syysretkel-
lä Kytäjälle. 

Kilpailut
Kilpailurintamalla seuran juniorit osallistuivat 
liiton kilpailuihin FJT:llä, Aluetourilla ja Tsemp-
pitourilla sekä henkilökohtaisiin että joukkue- 
SM-kisoihin. Lisäksi joukkueemme pelasi Uu-
denmaan reikäpelisarjassa ylimmällä tasolla 
hyvällä menestyksellä sekä voitti Gumbölen ja 
Hillsiden ”Junnu Ryderissa”. Mainittava on myös 
junnujen jyrääminen seuran omissa kisoissa, eli 

Junioreiden vuosi 2010

Elvi Hauta-Aho ja ylhäältä vasemmalta Kasper ja Joakim Tikka sekä Arttu Parkkinen
alhaalla vasemmalta Niko Palin,Viivi Lönnqvist ja Mio Mäkinen

Hippu seuran lyöntipeli- ja Joona Mäenpää rei-
käpelimestariksi sekä ja Jalo’s Shoot outin voitto 
Jesse Nymanille.

Kauden menestyksestä palkittavat 
juniorit ovat: 
Vuoden junioripelaaja: Albert Eckhardt
Vuoden kehittyjä: Emma Savela
Junnuhenki: Sonja Hesso
Aluetour: Jesse Nyman ja Jannica Lehtonen
Tsemppitour: Eetu Isometsä, Juho Suomalainen 
ja Otto Tolvanen
Vuoden harjoittelija: Henri Luoma

Talviharjoittelu
Junnujen talviharjoittelu järjestetään tammi-
kuusta huhtikuuhun Karjaalla, Nummelassa 
ja Espoossa. Kaikki innokkaat junnut mukaan 
ryhmiin! Ilmoittautumislomakkeita toimistos-
ta. Lisätietoja Turkka Stenlund 041-7265860, 
stenlund@suomi24.fi tai Erkki Suomalainen 
044 211 1963, erkki.suomalainen@suomi24.fi.

 Tiedottaminen
Jatkossa tiedottaminen keskitetään seuran net-
tisivuille, joten pyydämme kaikkia junnuja ja 
huoltajia seuraamaan sivuja aktiivisesti. 

Junioritoimikunnan puolesta kiittäen kaikkia 
junioreita ja  vanhempia kaudesta.

Erkki Suomalainen

Junnujen mestarit vuonna 2010: Eetu Isomet-
sä (P14), Veera Suominen (T14) sekä Juho Suo-
malainen (P12)

Tule mukaan tukemaan  
St. Laurence Golfin  
junioritoimintaa! 
St. Laurence Golfin junioritoimintaa 
ja erityisesti lahjakkaiden junnujen 
tukemiseen lajin huipulle Hipun ta-
paan, on perusteilla ”St. Laurence Ju-
nior Team”. Tämän junnutallin idea-
na on kasata motivoituneet, kilpa-
golffaajiksi aikovat junnut yhdeksi 
tiimiksi ja sitoutumaan pitkäjäntei-
seen lajin harjoittelu- ja kilpailuoh-
jelmaan Head Pro Turkka Stenlundin 
johdolla.

Talouden varmistamiseksi tulem-
me keväällä 2011 rakentamaan chip-
pigriinin viereen väyläisäntien suur-
taulun takapuolelle oman, juniorei-
den tukemiseen suunnatun logo- ja 
kannatusnimitaulun. Aloitamme ni-
mien ja yhteistyöyritysten keruun 
talven aikana. Jalo Grönlundin ni-
meä kantava juniorirahasto on pe-
rustettu tukemaan ja varmistamaan 
St. Laurence Golfin juniorityö myös 
tulevaisuudessa. Tilille voi vapaasti 
tehdä lahjoituksia milloin vain. Tili-
numero on OP 523604-231317.
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Senioritoimikunnan palsta

Minulta on kysytty monta kertaa kesän 
aikana, miten senioriksi pääsee. Se 
on todella helppoa! Ei tarvitse muuta 

kuin tulla tiettyyn ikään; naiset 50 vuotta ja mie-
het 55 vuotta. Sen jälkeen voi osallistua kaikkiin 
senioreiden tapahtumiin. Tapahtumista saa tie-
toa pelitoimiston seinältä, keväällä jaettavasta se-
nioritiedotteesta ja St. Laurence Golfin sivuilta.

Tämä vuoden toiminta alkoi toukokuun alus-
sa avajaisillalla. Joka toinen maanantaiaamu se-
nioreilla oli ”Treffit” eli leikkimielinen pistebogi-
kilpailu, jossa parit valittiin pelin päätyttyä. Paras 
pari palkittiin viinipulloilla. Kaksi kertaa pelat-
tiin par 3:lla, kolme kertaa Pyhiksellä ja kolme 

kertaa Kalkkiksella. Treffeihin osallistuikin vaki-
tuinen 23 pelaajan joukko, joista oli aina paikalla 
12 –16 pelaajaa. Elokuun lopussa viimeisen pelin 
jälkeen nautimme yhteisen lounaan. 

Senioreiden kuukausikilpailua pelattiin ke-
sän aikana yli viisisataa kierrosta. Kuukausit-
tain palkittiin jokaisen sarjan voittaja pienellä 
palkinnolla. Syyskuun 5. päivänä oli kuukausi-
kilpailun finaali lounaan kera. Sarjojen parhaat 
palkittiin.

 Kesäkuun puolessa välissä teimme pelimat-
kan Vierumäen Cooke-kentälle. Mukana oli 28 
pelaajaa, joista 27 oli senioreita. 

 Seuraotteluita käytiin pelaamassa Kurk Gol-

StLG:n Riitta Jämsä vastaanotti voittopokaalin 
2.6.2010 ottelusta NCGC-HGK-StLG Nordcen-
terissä. Taustalla NCGC:n senioripuheenjohtaja 
Claus Sundberg.

fissa, Nordcenterissä ja Espoon Golfseurassa. 
Kurkissa pelattiin reikäpeliä, jonka St. Laurence 
Golfin seniorit voittivat kahdella pisteellä. Nord-
centerissä pelattiin kolmen seuran yhteinen seu-
raottelu, jossa oli myös Helsingin Golfklubi mu-
kana. Ottelun voitti StLG.

Espoon golfseuraa vastaan pelatun ottelun 
hävisimme. Seuraottelu StLG – KGC peruun-
tui, sillä Kullo Golf ei saanut joukkuetta kokoon. 
Syyskuun alussa pelattiin 4-seuran ystävyysot-
telu Pyhiksellä. Mukana olivat Pickala, Master , 
Kurk ja St. Laurence. Meidän joukkueemme pe-
lasi taas hienon pelin ja voitti toisen kerran pe-
rättäin vieraat. Parhaan naisen ja miehen palkin-
notkin tulivat omalle joukkueelle.

 Senioreiden oman seuran reikäpelimesta-
ruudesta taisteltiin myös. Kisaan osallistui kah-
deksan naista ja 22 miestä. Naisten reikäpelimes-
taruuden vei Kristiina Ulvio-Pelkonen ja mies-
ten Jouni Puuppo.

 Uudenmaan piirin reikäpeleihin osallistuim-
me huonommalla menestyksellä. Putosimme 
heti alkuun peleistä pois.

 Nyt on ollut jo muutama pakkasaamu ja 
kenttä ollut aamun tunnit kiinni. On vaan pik-
kuhiljaa hyväksyttävä, että talvi on tulossa ja 
mailat voi kohta laittaa talvisäilöön. Toivotaan, 
että lunta tulee taas sen verran, että hiihtäminen 
onnistuu. Haluan kiittää kaikkia senioritapah-
tumissa mukana olleita ja etenkin senioritoimi-
kuntaa, joka on tehnyt paljon työtä ja järjestänyt 
onnistuneita tapahtumia. En olisi pärjännyt il-
man Riittaa, Kyöstiä ja Ristoa.

Pelaillaan kuitenkin vielä niin kauan, kun 
kentät ovat auki.

Anne Sorri, 
senioritoimikunnan puheenjohtaja

Treffejä ja  
seuraotteluita
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Sääntö- ja tasoitustoimikunnan palsta

Uudet paikallissääntömme astuivat voi-
maan heinäkuun alussa. Syy, miksi 
ne otettiin kesken kauden, oli lähin-

nä taloudellinen, sillä halusimme alkukaudes-
ta käyttää pois meillä varastossa olleet tuloskor-
tit. Paikallissääntömmehän ovat mukana kor-
tissa ja niihin tuli muutama sen verran oleelli-
nen muutos, että vanhoja kortteja ei olisi enää 
voinut käyttää.

Muutos aiheuttaa aina hieman hämmennys-
tä ja siksi on nyt hyvä palauttaa mieliin muuta-
ma tärkeä asia paikallissäännöistä ja niiden suh-
teesta Golfin sääntöihin.

Golfin säännöt
Aina kun Suomessa pelataan golfia, niitä pela-
taan virallisten Suomen Golfliiton julkaisemien 
sääntöjen puitteissa. Säännöt tarkistutetaan tie-
tyin vuosivälein R&A:ssa  eli kuten tuomaripii-
reissä leikkisästi sanotaan, ”loordit” Skotlannissa 
päättävät. Nyt voimassa olevat säännöt koskevat 
vuosia 2008-2011. Sääntökirjan lisäksi on ole-
massa niiden tulkintoja kattava kooste ”Decisi-
ons of Golf Rules”, joka on säännöistä kiinnostu-
neelle englanninkielentaitoiselle varsin mielen-
kiintoista luettavaa. Sääntökirjoja saa mm.  pro 
shopista ja ”deccarinkin” saa netistä tilaamalla 
(www.randa.org).    

Paikallissäännöt
Siltä osin kun golfin säännöt eivät sellaisenaan 
sovellu joihinkin paikallisiin olosuhteisiin, niistä 
voidaan ko. kentän toimikunnan mukaan tehdä 
paikallissääntöjä. Paikallissääntöjä on kahden-
laisia: vakiintuneita, koko kauden kattavia tai 
olosuhteiden mukaan asetettavia väliaikaisia.

Meillä Lohjalla paikallissäännöistä muun 
muassa putosi nyt pois lause ”Sorapäällystei-
set tiet ja kulkuväylät ovat kiinteitä haittoja”, 
koska näin on jo golfin sääntöjenkin puitteissa 
olemassa. Eli suomeksi sanottuna, pallon ollessa 
jollain kenttäalueemme sijaitsevalla sorastetulla, 
asvaltoidulla tai muuten keinotekoisesti tehdyllä 
kulkuväylällä, kyse on kiinteästä haitasta sään-

nön 24-1 mukaisesti ja siitä voi vapautua ilman 
rangaistuslyöntiä lähimpään vapauttavaan paik-
kaan ja siitä yhden mailan mitan päähän.

Rakennukset kentän alueella
Oleellinen muutos paikallissääntöihimme tuli 
koskien rakennuksia. Aiemmin niissä luki, että 
”Polut ja rakennukset ovat kentän oleellisia osia”, 
joka tarkoittaa sitä, että niistä EI SAA vapautus-
ta ilman rangaistuslyöntiä. Esimerkiksi Kalkki-
Petterin 10:n griinin viereinen talo oli sellainen 
paikka, että sen kivijalan juuresta oli joko yri-
tettävä lyödä tai otettava säännön 28 mukainen 
droppi pelaamattoman paikan vuoksi ja lisättä-
vä yksi rangaistuslyönti.

NYT, kaikki rakennukset ovat sääntöjen mu-
kaisesti kiinteitä haittoja ja teiden tapaan, niistä 
vapaudutaan lähimpään vapauttavaan paikkaan 
ja siitä mailan mitan päähän (huomio! lähin va-
pauttava paikka ei tarkoita lähin pelattava paik-
ka, eli säännön mukaan vapaudutaan ko. kiinte-
ästä haitasta vaikka nokkospuskaan).

Vesiesteet
”Kentällä olevat vesiesteet on merkitty keltaisil-
la tai punaisilla paaluilla tai laatoilla” tarkoittaa 
sitä, että mikä tahansa muu painanne tai ojaa 
muistuttava elementti EI OLE vesieste. Tällaisia 
ristiriitaisia ja hieman tulkintaa herättäviä paik-
koja ovat KP 11 ja PL 15 tien molemmin puolin 
kulkevat ”ojat”. Meidän paikallissääntöjä noudat-
taen, niistä voidaan joskus vapautua tilapäisen 
veden myötä, mutta muuten niistä on pelattava 
pallo paikaltaan tai vaihtoehtoisesti säännön 28 
mukaan pelaamattoman paikan säännöllä.

Katajat ja muut puut
”Pelialueelle istutetut tukipuin tuetut tai verkoin 
suojatut puut sekä oranssinvärisin nauhoin mer-
kityt katajat, puut ja pensaat ovat kiinteitä haitto-
ja, joista pelaaminen on kielletty. Jos edellä mai-
nitut puut tai pensaat häiritsevät pelaajan lyön-
tiasentoa tai hänen mailansa aiottua heilahdus-
rataa, on pelaajan vapauduttava kiinteän haitan 
vaikutuksesta säännön 24-2b(i) mukaisesti.” 

Ihan alkuun voi käyttää esimerkkinä katajia, 
joista liikkuu edelleen harhaanjohtavaa tietoa sii-
tä, että niistä saisi vapautuksen kaikkialla Suo-
messa ja miksei jopa maailmalla! EI suinkaan. 
Kun lukee tarkasti tuota meidän paikallissään-
töä, huomaa, että katajassakin vaaditaan orans-
sinvärinen nauha, jotta sen vaikutuksesta voi-
si vapautua. Siis yksinkertaisuuden vuoksi: jos 
puussa on oranssinauha, siihen on liitetty tuki-
puu tai suojaverkko, saat vapautua ko. säännön 
mukaan lähimpään paikkaan, jossa kokonaan 
vapaudut puun vaikutuksesta sekä siitä jälleen 
sen yhden mailan mitan päähän.

Korjauksen alaiset maat  
ja muurahaiskeot
”Sinisin paaluin sekä valkoisella maalilla merkityt 
alueet ovat korjauksen alaista maata. Sinivalkoi-
sin paaluin merkityt alueet sekä pelialueella sijait-
sevat muurahaiskeot ovat kunnostettavaa aluet-
ta, josta pelaaminen on kielletty. Vapautuminen 
säännön 25-1 mukaisesti.”

Sääntöjen mukaisia epänormaaleja kenttä-
olosuhteita merkataan sinisin paaluin tai val-
koisella maalilla. Maalia käytetään erityisesti 
kilpailujen yhteydessä, joten vastaavat merkin-
nät ovat voimassa myös meidän klubipelaajien 
tasoitus- ja harjoituskierroksillakin, silloin kun 
maassa maalia näkyy.

Muutamassa kohdassa kentällämme näkyy 
sinivalkoisia paaluja, joilla suojataan mm. istu-
tuksia. Näin on esim. KP 7:n griinin vasemmalla 
puolella. Pyhä Laurin 7:n lammen pohjukassa oli 
myös aikanaan sellaiset merkinnät, mutta enää 
niitä ei ole. Joten jos pallo on jossain kolmion-
muotoisessa istutusrykelmässä, sieltä on vapau-
duttava pelaamattoman paikan säännön mu-
kaan, ellei sieltä halua sitten yrittää lyödä.

Toinen yleinen harhaluulo katajista vapau-
tumisen tapaan on se, että muurahaiskeosta saa 
myös aina vapaan dropin. Näin ei suinkaan ole, 

Tunnetko oman sekä kaikkien Suomen kenttien paikallissäännöt?

Pallo makaa Pyhiksen 18 väylän vieressä kul-
kevalla tiellä. Droppipaikka on etsittävä lähim-
mästä vapauttavasta paikasta, ei lähempää lip-
pua ja tässä tilanteessa se itse asiassa sattuu 
puun alle. Kannattaa miettiä hetki, ennen kuin 
pallon merkitsee ja lähtee vapautusta hake-
maan. Pallon lyöminen paikaltaan on toki aina 
mahdollista.

Kalkkiksen 11 vasemmassa reunassa kulkee 
ojan näköinen paikka, jossa silloin tällöin on 
vettä. Se ei kuitenkaan ole vesiesteeksi merkit-
ty oja, koska sitä ei ole tarkoitettu veden kuljet-
tamiseen. Näin ollen pallo joko pelataan paikal-
taan tai siitä vapaudutaan pelaamattoman pai-
kan säännöllä lisäten 1 rangaistuslyönti.

Pallo on jäänyt Kalkkiksen 10:n griinin vieres-
sä olevan rakennuksen kivijalan juureen. Aikai-
semmin siitä ei saanut vapautusta, koska ra-
kennukset olivat kentän oleellisia osia. Nyt ra-
kennus on normaali kiinteä haitta, ja siitä saa 
vapautua lähimpään paikkaan ja siitä mailan-
mitta, ei lähemmäksi lippua.
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eli tarkasta aina paikallissäännöt, kun pelaat vie-
raskentillä esim. kilpailuissa. Meillä muurahais-
pesät on suojeltu ko säännöllä, mutta valitetta-
vasti sääntö ei ylety muurahaisten polkuihin, 
joista mm. PL 2 ja 3 väylien läheisyydessä pela-
taan pallo paikaltaan.

Etäisyysmittarit
”Etäisyysmittareiden käyttö on sallittua.  Kilpai-
lumääräyksissä voidaan kuitenkin niiden käyt-
töä rajoittaa.”

”Maailma muuttuu Eskoseni” , ja niin muut-
tuu golfikin. Erilaiset elektroniset laitteet tekevät 
tuloaan ja niiden suhteen ”loorditkin” ovat pian 
ihmeissään. Kohta saa kännyköihin ja kelloihin 
mitä ihmeellisimpiä analysaattoreita. Nämä ovat 
lähtökohtaisesti kaikki kielletty, silloin kun pe-
lataan kilpailu- tai tasoituskierrosta. Ainoastaan 
etäisyyttä mittaavan laitteen käyttö on sallittu. 
Näin siksi, että useilla muillakin klubeilla on ne 
sallittu ja monissa Suomen harrastetason kisois-
sa ne sallitaan. Mutta huomattavaa on, että isois-
sa kisoissa ne eivät edelleenkään ole sallittuja, 
kuten ei myöskään meillä kisoissa, joiden luon-
teeseen ne eivät sovi tai antavat epäreilusti etua 
niille, joilla ko. mittaria ei ole (esim. junnut). 

Talvisääntö
”Talvisäännön ollessa voimassa, pallon saa ran-
gaistuksetta nostaa ja puhdistaa, kun pallo on 
missä tahansa pelialueen lyhyeksi leikatulla osal-
la. Ennen pallon nostamista sen paikka on mer-
kittävä. Nostettu pallo on asetettava enintään 15 
cm päähän alkuperäisestä sijaintipaikastaan, ei 
kuitenkaan lähemmäksi reikää, ei esteeseen ei-
kä viheriölle.”

Talvisääntö tai toiselta paremmalta nimeltään 
”siirtosääntö”, on luonteeltaan tilapäinen. Siksi se 
julistetaan voimassa olevaksi kenttäkohtaisesti ja 
siitä ilmoitetaan virallisesti 1-teellä, mutta tiedo-
tusluonteisesti  pelitoimiston seinällä (”Kenttä-
mestari tiedottaa”) sekä kotisivuilla.

Säännön mukaan tasoituskierroksilla pelatta-
essa pallon on siis merkittävä eli sitä ei ainoas-
taan siirretä mailan lavalla hieman parempaan 
paikkaan. Muutenkin kannattaa opetella golfin 
sääntöjen mukaiset rutiinit pallojen merkkaa-
misessa, droppaamisessa ja asettamisessa, jot-
ta sitten välttyy harmittavilta tapauksilta itse ki-
soissa.

Suomen kaikilla kentillä voimassa 
olevat paikallissäännöt
”Suomen Golfliiton kaikkia kenttiä koskevat 
paikallissäännöt (irtokivet hiekkaesteissä, kaste-
lulaitteiden kannet viheriön läheisyydessä, mitta-
paalut ja sähköjohdot kentällä) ovat voimassa.”

Näiden sääntöjen ymmärrys Suomessa on 
jäänyt lapsipuolen asemaan, koska ne eivät löy-
dy sääntökirjasta. Niiden auki kirjoitettu muo-
tokin löytyy vain SGL:n Kilpailu- ja pelikäsikir-
jasta, joka on tuttu vain harvoille. On siksi syytä 
”avata” kaikki nuo neljä sääntöä:
1. Irtokivet hiekkaesteissä
Hiekkaesteestä lyönnin seurauksena sinkoutu-
vat irtokivet aiheuttavat muille pelaajille turval-
lisuusriskin ja vaurioittavat viheriöleikkurin te-
rät. Siksi hiekkaesteissä olevat irtokivet ovat lii-

kuteltavia haittoja ja ne saa rangaistuksetta pois-
taa. (Sääntö 24-1).
Miten toimia?
Eli kivet saa poistaa. Jos pallo liikkuu, on pal-
lo asetettava takaisin paikalleen. Rangaistusta ei 
seuraa, jos pallon liikkuminen on selvästi seu-
rausta haitan poistamisesta. 
2. Kastelulaitteen kannet ja muut haitat 
viheriön läheisyydessä
Kastelulaitteiden kansista tai muusta kiinteäs-
tä haitasta vapaudutaan säännön 24-2 mukai-
sesti. Lisäksi mikäli mainittu haitta on enintään 
kahden mailanmitan päässä pelattavan viheriön 
reunasta ja sijaitsee pallon ja reiän välissä, saa pe-
laaja vapautua haitasta seuraavasti:

Pallon ollessa viheriön ulkopuolella, mutta 
ei kuitenkaan esteessä ja enintään kahden mai-
lanmitan päässä haitasta ja haitta sijaitsee pelilin-
jalla pallon ja reiän välissä, saadaan pallo nostaa, 
puhdistaa ja pudottaa lähimpään paikkaan, joka 
a) ei ole lähempänä reikää, b) vapauttaa haitasta 
ja c) ei ole esteessä tai viheriöllä.

Pelaaja saa vapautuksen myös tämän paikal-
lissäännön mukaan, jos pelaajan pallo on vihe-
riöllä  ja kiinteä haitta on kahden mailanmitan 
päässä viheriön reunasta pelaajan puttilinjalla 
(meillä on ainakinKP 3:lla ja 15:lla yksi tällainen 
mahdollinen kansi, joka voi tulla peliin myös grii-
nillä). Tällöin pallon saa nostaa ja asettaa lähim-
pään paikkaan, joka a) ei ole lähempänä reikää, 
b) vapauttaa haitasta ja c) ei ole esteessä. Pallon 
saa pudistaa, kun se nostetaan.

Rangaistus paikallissäännön rikkomises-
ta: Reikäpeli: Reiän menetys, Lyöntipeli: Kak-
si lyöntiä
3. Mittapaalut kentällä
Kaikki mittamerkit ovat kiinteitä haittoja. Mer-
kin poistaminen on kielletty. Vapautuminen hai-
tasta ilman rangaistusta (Sääntö 24-2). 

Eli pelaajan pitää nostaa pallo ja pudottaa se 
rangaistuksetta enintään mailanmitan päähän 
lähimmästä vapauttavasta paikasta, mutta ei tä-
tä lähemmäksi reikää. Lähin vapauttava paikka 
ei voi olla esteessä eikä viheriöllä. Kun pallo pu-

dotetaan enintään mailanmitan päähän lähim-
mästä vapauttavasta paikasta, pallon pitää ensik-
si osua kentän osaan kohdassa, jossa vapaudu-
taan kiinteän haitan vaikutuksesta ja joka ei ole 
esteessä eikä viheriöllä.

Rangaistus paikallissäännön rikkomises-
ta: Reikäpeli: Reiän menetys, Lyöntipeli: Kak-
si lyöntiä

Huomio! Eli tarkoittaa sitä, että mustakeltai-
sia 150m tai mustapunaisia 100 metrin merkki-
paaluja EI SAA NOSTAA ylös, tai tuloksena on 
2 rangaistuslyöntiä. Jos siis mailasi on vaarassa 
osua merkkiin. saat vapautua lähimpään paik-
kaan ja siitä yhden mailan mitan päähän ilman 
rangaistusta.
4. Sähköjohdot kentällä
Jos pallo osuu kentällä (meillä Lohjalla esim. rei-
ät KP 4 ja KP 5) olevaan sähköpylvääseen, -joh-
toon, sähköpylvään tukivaijeriin tai sähköpyl-
vääseen kuuluvaan osaan, on pelaajan uusittava 
lyönti rangaistuksetta (Sääntö 20-5). Ellei pallo 
ole viivytyksettä saatavilla, voidaan pallo kor-
vata toisella.

Rangaistus paikallissäännön rikkomises-
ta: Reikäpeli: Reiän menetys, Lyöntipeli: Kak-
si lyöntiä.

Sovellettava sääntö 20-5, ”Pallon pelaaminen 
edellisen lyönnin paikalta”:

Kun pelaaja haluaa tai hänen täytyy lyödä 
seuraava lyöntinsä paikalta, josta hän löi edelli-
sen lyöntinsä, hänen on toimittava seuraavasti:

Tiiauspaikalla: Tiiauspaikalta pelattava pal-
lo on lyötävä alueen rajojen sisäpuolelta. Pallon 
saa pelata mistä vain tiiauspaikalta ja pallon saa 
tiiata; Pelialueella ja esteissä: Pelattava pallo on 
pudotettava.

Eli jos KP 4:lla lähestymislyönti osuu johtoi-
hin, se pudotetaan em. tavalla mahdollisimman 
lähelle paikkaa josta lyönti lähti, ei kuitenkaan 
lähemmäksi lippua. Vastaavasti KP 5:lla tiiataan 
uudestaan.

Kiitos kun jaksoit tänne asti. 
Mukavaa talvikautta kaikille!

StLG:n sääntö- ja tasoitustoimikunta 2010 

Kalkkiksen 1. griinin edessä oleva kastelulait-
teen kansi voi tulla peliin, jos lähestyminen jää 
lyhyeksi. Kun pallo on enintään kahden mailan 
mitan päässä kannesta, saa pallon nostaa, puh-
distaa ja pudottaa, ei kuitenkaan lähemmäksi 
lippua. Ei rangaistusta.

Sekä uudet 100m että 150m mittapaalut ovat 
kiinteitä haittoja EIKÄ NIITÄ SAA POISTAA. Niis-
tä vapaudutaan rakennusten tavoin lähimpään 
vapauttavaan paikkaan ja siitä mailan mitan 
päähän, ei lähemmäksi lippua. Rangaistus tol-
pan poistamisesta, lyöntipelissä 2 rangaistus-
lyöntiä ja reikäpelissä reiän menetys.
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Pelitoimisto

Pelitoimisto on kokonaan suljettu joulukuun 
ajan tammikuun alkuun asti. Alkuvuodesta toi-
mimme etäpäivystyksellä (puhelin ja sähköpos-
ti) 5.1.2011 – 27.2.2011 välisen ajan olemme toi-
mistolla niin sovittaessa. Sinä aikana saat tarvit-
taessa yhteyden seuraavasti:

Markku Ignatius (5.1. – 11.2.2010)
p. 044 372 7008, markku.ignatius@stlg.fi
Susanna Holm (12.2. – 27.2.2010)
p. 044 372 7005, susanna.holm@stlg.fi 

28.2. alkaen päivystämme toimistolla klo 10 – 15, 
kunnes range ja/tai par 3 avataan, jolloin pa-
laamme normaaliin ”kevätaikaan” klo 9 alkaen. 
Jos on joku asia, johon toivot kiireellistä vasta-
usta tai reagointia, jätä tekstiviesti Markulle ja 
Susannalle.

Bägivaraston tyhjennys ja 
varaaminen kaudeksi 2011
Bägivarastot on syytä tyhjentää omista tavarois-
ta marraskuun loppuun mennessä. Jos olet luo-

pumassa omasta paikastasi tai haluaisit sellaisen 
itsellesi ensi kaudeksi, ilmoita myös siitä 26.11. 
mennessä Susannalle. Muuten laskutamme bä-
gikaapit huhti – toukokuussa.

Väylämainoksia vapaana
Jos tiedät yrityksen, joka voisi olla kiin-
nostunut hyödyntämään yhteistyömah-
dollisuutta Lohjalla, ota yhteys suoraan 
toimitusjohtajaan ja kysy lisää!
Markku Ignatius, p. 044 372 7008, 
markku.ignatius@stlg.fi 

Kevään tärkeät päivämäärät 
jo nyt kalenteriin!
Vuosikokouspäiväksi on myöhäisen 
pääsiäisen vuoksi muodostumassa myös 
lauantai 16.4., jolloin säiden mukaan pi-
detään myös talkoot.

Pelitoimiston palvelut 
talvikaudella

Ennätyksellisen lämpimän kesän jälkeen halu-
amme kiittää kaikkia asiakkaitamme ja St Lau-
rence Golfin henkilökuntaa hyvästä yhteistyös-
tä ensimmäisen sesonkimme aikana. Kesän ku-
luessa olemme tutustuneet valtavaan määrään 
uusia ihmisiä, toivomme että olemme kiireen 
keskellä ehtineet huomioimaan kaikkia. Keväi-
sen muuton jälkeen olimme kaikki jonkin ai-
kaa ”pallo hukassa” perehtyessämme golfin sa-
loihin.

Olemme usealta taholta saaneet kaikenlaisia 
vinkkejä/palautteita ravintolan toiminnan kehit-
tämiseen, osa on ollut erittäin varteenotettavia, 
osa käytännössä mahdottomia mm. kustannus-
ten vuoksi. Näiden pohjalta on ensi kesää varten 
kypsymässä paljon uusia ajatuksia ja parannuk-
sia. Toivottavasti osallistutte kaikki palautteiden 
antamiseen nyt syksyn aikana. 

Meille on ollut uutta huomata että golfkin on 
näin hektistä, ainakin kentälle tullessa ja sieltä 
lähtiessä, tämä asettaa myös ravintolan tarjon-
nalle tietyt odotukset. Ensi kesän tarjonnassa ke-
hitämme tätä ns. pikaruoka puolta, samoin mu-
kaan otettavia tuotteita. Menneenä kesänä keit-
tiön käyttöaste iltaisin on ollut niin pientä, että 
ensi kesänä tilauskeittiö tulee olemaan avoinna 
klo 18 asti, sen jälkeen saatavana on salaatteja, 
pikkulämpimiä, panineja ym. Lounastarjoilun 
malli on niin ikään talvella työn alla.

Tämän kesän avainasiakaskokeilu päättyy tä-
hän sesonkiin, se ei missään vaiheessa toiminut 
alun perin tarkoitetulla tavalla, syynä muun mu-

assa kassakoneongelmat/kortit hukassa jne. En-
si kesänä palataan klubikahvi + pulla perintee-
seen.

Talvella ravintolaa/kokoustiloja/saunaa on 
mahdollista vuokrata erilaisiin tilaisuuksiin.

13.11. on kauden päättäjäiset, tarjolla run-
sas noutopöytä.

Jouluinen lounaspöytä katettuna 13. – 17.12. 
klo 11 – 14. Joulusta lähtien eli 24.12. – 31.1.2011 
olemme kesälomalla.

Sivuillamme www.juhlaserviisi.fi ilmoitam-
me ajankohtaisista asioista. Sähköpostiimme 
juhlaserviisi@juhlaserviisi.fi voi lähettää postia 
ja mielellään ehdotuksia ensi kesän toiveista.

KAIKILLE GOLFAREILLE RENTOUTTA-
VAA TALVIAIKAA JA TAPAAMISIIN ENSI 
KESÄNÄ!

Hellevi, Matti, Eeva, Raija ja 
kesätytöt ja –pojat

Ravintolan terveiset 
Laurence Housen asiakkaille

Jouluinen 
lounasbuffet
13. – 17.12. klo 11 – 14
Jouluglögiä

Tervasilakkaa
Sillihyytelöä
Rommigraavattua lohta
Lämminsavulohta
Kasvisterriiniä
Nauris-savuporoterriiniä
Kalkkunaa ja kinkkua kastikkeineen
Bataatti-, lanttu- ja perunalaatikkoa
Leipälajitelma, voita
Kotikaljaa, mehua, maitoa 
 
Kahvia/teetä
Luumukermahyytelöä
Joulutorttu

Hinta 18 € 

Tiedustelut ja varaukset 019-383 771.
sauna ja ravintola varattavissa myös 
yksityistilaisuuksiin. pyydä tarjous 
juhlaserviisi@juhlaserviisi.fi

Golfarin tuhti aamiainen.

Hole in One 2010
pelaaja väylä pvm. kotiseura
Jouni Puuppo PL 2 12.5.2010 StLG
Ari Kalenius KP 2 29.5.2010 StLG
Maria Westerholm KP 2 13.6.2010 StLG
Ilkka Vikström PL 14 13.6.2010 StLG
Samuli Lehtonen PL 11 21.6.2010 StLG
Tanja Kyhälä PL 8 29.6.2010 EGS
Olli Alhoniemi KP 2 3.7.2010 StLG
Esko Eronen PL 14 23.8.2010 StLG
Hannu Hietala PL 11 10.9.2010 MGC
Anita Hiltunen PL 8 5.9.2010 StLG
Ann-Mari Marttinen PL 8 16.9.2010 StLG
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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

Päätoimittaja
Markku Ignatius

Taitto
Sirpa Ärmänen

Painosmäärä 
2 400 kpl

Paino
Tammisaaren 
Kirjapaino 2010

Kentän avauduttua aloitimme seuran Midi-kort-
tien pelaamisen, jonka yhteydessä pelattiin myös  
karsinnat Midien-reikäpeliin.

Kahdeksan parasta scratch tuloksen pelan-
nutta miespelaajaa ja neljä naispelaaja pääsivät 
jatkoon, 20.06.2010 päättyneissä karsinnoissa.

Reikäpelimestaruudet voittivat Jani Michels-
son ja Mari Laitinen.

Jani Michelsson edusti myös hienosti seu-
raamme Ranskassa midien lyöntipelin EM-ki-
soissa sijoituksellaan 56. 

Jani Michelsson voitti myös seuran lyönti-
pelimestaruuskisan yhteydessä pelatun Midien 
lyöntipelimestaruuden.

Kuukausikilpailujen voittajat
Kuukausi kilpailuja (hcp kolmen parhaan kor-
tin keskiarvo) pelattiin toukokuusta syyskuu-
hun Voittajia olivat:
touko- ja kesäkuu Annika Dillström
heinäkuu Kimmo Virtanen 
elokuu Timo Lehtinen 
syyskuu Kari Lindström .

Muiden kisojen tulokset
Muiden Midi-korttien perusteella järjestettyjen 
kilpailuiden tulokset.

Mid tour scratch 
Kimmo Mattila 73 lyöntiä.
  
10 parhaan kortin hcp keskiarvo:
1. Dillström Annika 69,5
2. Lindström Kari 69,6
3. Lehtinen Timo 69,6

Ahkerin kortin jättäjä Petri Hesso 68 korttia

Yhteensä kortteja pelattiin 910 kappaletta.

Midi-sunnuntai iltapäivä kisoja pidettiin kol-
me kertaa. 

Lisäksi Midit osallistuivat joukkueiden SM-
kisoihin, sijoittumalla 8. sijalle.

Hannu Teivastenaho
Midi-toimikunnan puheenjohtaja 

Midien toiminta 
vuonna 2010

Midi päättäjäiset  ovat 20.11. 2010  Klubilla 
alkaen klo 18 illallisen hinta 35 euroa/hlö.
Ilmoittaumiset NexGolfiin  12.11. mennessä

Kauden 2010 midien  lyöntipelimestarit Kati Romppainen ja Jani Michelsson.



Kauden päättäjäiset
Vuosikokousten jälkeen lauantaina 13.11. pidetään golf-yhteisömme 
kauden päättäjäiset alkaen noin klo 18. Ohjelmassa on muun muassa 
huipputaikuri yllätysohjelmalla, junnutoimikunnan arpajaiset, bändi 
soittamassa meille tanssimusiikkia sekä muutamia palkitsemisia. Ja jos 
menee laulun puolelle, niin vielä löytyy karaoke-mahdollisuuskin illan 
päätteeksi klubin omille lahjakkuuksille!  Oleellisinta on kuitenkin yhdessäolo.
Illallisbuffet maksaa 35 € (juomat erikseen). 
Ilmoittautumiset Nexgolf-tunnuksilla kilpailuilmoittautumisten tapaan 
tai pelitoimistoon soittamalla (p. 019 - 357 821) tai 
sähköpostilla (markku.ignatius@stlg.fi) 9.11. mennessä.

Paikkoja rajoitetusti – toimi heti!

Kokouskutsu seuran 
syyskokoukseen
St. Laurence Golf ry:n jäsenet kutsutaan yhdistyksen sääntömääräiseen kokoukseen, joka pidetään  
lauantaina 13.11.2010 klo 15 seuran Klubitalolla, Kaivurinkatu 133, 08200, Lohja.

Asialista
•  Kokouksen avaus
•  Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
• Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa
•  Todetaan kokouksen laillisuus
• Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2011
•   Vahvistetaan vuoden 2011 jäsenmaksujen suuruus, erääntymisajankohta ja  

viivästymismaksun suuruus
• Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2011
•   Valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle  

§ 6 mainituin edellytyksin
•  Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet
•   Määrätään hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille mahdollisesti maksettavien  

palkkioiden suuruus
• Kokouksen päättäminen

Kutsu St. Laurence Golf Oy:n  
varsinaiseen yhtiökokoukseen
St. Laurence Golf Oy (rek.nro 425.736), kotipaikka Lohja, kutsuu osakkeenomistajansa varsinaiseen syysyhtiö-
kokoukseen, joka pidetään lauantaina 13.11.2010 klo 16.00 osoitteessa: Yhtiön Klubitalo, Kaivurinkatu 133, 
08200 Lohja. Esityslistalla ovat yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat, hallituksen esitys toiminnan tarkoituksen 
esittämisestä yhtiöjärjestyksen pykälässä 2 sekä osakas Kaj Lindenin erikseen esille pyytämät asiat.  
Kokouksen yhteydessä esitellään alustavia tuloksia StLG:n kauden 2010 asiakastyytyväisyystutkimuksesta.

HUOM! Koska ry:n kokous alkaa klo 15, pyydetään sinne tulevien osakkaiden rekisteröitymään oy:n kokousta 
varten jo ennen ry:n kokousta. Valtakirjojen tarkistus alkaa klo 14 ja loppuu klo 16.


