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Toimitus-/toiminnanjohtajan palsta

Golf on kivaa – tai sitten ei

Haastan jokaisen stlaurencelaisen pohti-
maan ennen kauden alkua, minkälai-
sen mallin mukaan itse pelaat ensi ke-

sänä golfia.

Golf vs. elämä
Alkuun pari sanaa itse pelistä, jonka me kaikki 
tunnemme, kuka milläkin tasolla. Joku nimetön 
amerikkalainen lähde on lausunut viisaasti, että 
”golf muistuttaa elämää enemmän kuin elämä it-
se”. Muistan tämän lauseen ajalta USA:ssa asues-
sani, jossa lopullisesti sain kipinän tähän lajiin. Ja 
kun tuota aika voimakasta ilmaisua miettii, voi 
sieltä löytää ne yhtymäkohdat.

Ei elämä ole aina oikeudenmukainen. Jos-
kus uskot tehneesi kaiken oikein, mutta loppu-
tulos ei olekaan sen mukainen. Yleensä elämäs-
sä kuitenkin kova työ ja harjaantuminen palki-
taan. Pitää olla tavoitteita, fokusta sekä kärsivälli-
syyttä ja päättäväisyyttä saavuttaa nuo tavoitteet, 
usein välitavoitteisiin pilkottuna. Ilman työtä ja 
ponnistuksia voit korkeintaan kokea ”säkää” tai 
”moukan tuuria”. Nuo kertaonnistumiset läm-
mittävät, mutta eivät tee Sinusta mestaria.

Elämä on joskus parhaimmillaan hetkeen 
heittäytymistä ja siinä elämistä. Ja jos oikein ko-
lahtaa, voi kokea ”zonen” eli arkikielellä vaikkapa 
tunneputken, jossa kaikki vain onnistuu. Rento-
us ja paineeton suorittaminen ovat avain loista-
viin tuloksiin. Jos joka puolella näkee ”mörkö-
jä”, olivat ne sitten vesiesteitä tai bunkkereita, lii-
an pitkää raffia tai kapeita väyliä, tai ei satu nä-
kemään valvojaa juuri oikealla hetkellä tai jos 
vaikka peliporukassa on ”vääränlainen tai -ta-
soinen” kanssapelaaja, niin en usko suorituksen 
ainakaan parantuvan.

Mutta tässä itse asia: kaksi erilaista tarinaa 
golf-päivästä.

Paha päivä – Golfia pahimmillaan?
”Ville Välinpitämätön” tulee klubille aivan vii-
me tipassa. Pelitoimistossa käy joku hänen pe-
likavereistaan ovelta huutamassa, että ”paikalla 
ollaan, Ville myös”, ilman että caddie master ehtii 
edes reagoimaan. Tiille Ville menee juuri ja juu-
ri sinne ehtien tai pahimmassa tapauksessa vie-
lä niin, että varastetaan muutama minuutti läh-
döstä, jolloin joku toinen ”matti myöhäinen” jää 
katsomaan perään. Rangella Ville ei tapaa käy-
dä, vaikka joskus joku hetki olisikin aikaa läm-
mitellä. Vettä hänellä ei ole hellepäivänä muka-
na ja kun sitä ei ole kentällä joka paikassa, niin 
sehän on ”kentän vika”.

Ja koska Villen lämmittely oli puutteellinen, 
karkaa pelikin taas kerran käsistä. Palloja etsi-
tään ja ryhmän peli tukkii koko kentän. Ohi ei 
päästetä, koska ”tää on meidän kenttä”! Tai jos 
ohi mennään, niin me sitten, koska meillä on 
edelleen kiire parkkipaikalle kierroksen jälkeen. 
Mehän varasimme kierrokseen max 3 tuntia 50 
minuuttia!

Peliseura ärsyttää, varsinkin se, joka katsoi 

pitkään kun Villen puhelin soi kanssapelaajan 
back-svingin aikaan. No, matkapuhelimen ää-
ni jäi päälle joko vahingossa tai tahallaan. Pää-
asia on, että työasiat voi hoitaa myös golf-ken-
tältä, pohtii Ville.

Ville on suupaltti, joka jaksaa höpöttää ko-
ko ajan, vaikka näkee että muita se ärsyttää. It-
se hän myös kiroilee ja tiuskii, tilaisuuden tullen 
jopa paiskon mailoja jos siltä tuntuu.

Lyöntijäljet Ville jättää suosiolla muiden tai 
kenttähenkilöstön huoleksi. Bunkkereissa hän 
haravoi vain omat jäljet ja jos niin, nekin vain 
sinne päin. ”Aivan sama kuka tulee jälkeeni pe-
laamaan”, on Villen asenne.

Kierroksen jälkeen (mitä luulette, hyvän vai 
huonon?) hän on valmis häipymään klubilta, 
vaikka peliseura todennäköisesti odottaa tii-kal-
joja terassilla. ”Ei ole tapana – tai en muista, et-
tä olisin sellaiset jäänyt velkaa”.  Jos mahdollista, 
hän haukkuu autolle mennessään vielä hiekoi-
tetut viheriöt ja kenttämestarin, hitaasta pelistä 
valvojan ja koko surkeudesta caddie masterin ja 
toimitusjohtajan. ”Oli niin surkea ja niin tyypilli-
nen ”lohjalainen” golf-päivä”, miettii Ville paina-
essaan kaasua Kaivurinkadun mutkissa.

Jep, jep. Meni varmasti hieman liioittelun 
puolelle, mutta pelkäänpä että jokainen löytää 
jotain tuttua joko omasta tai ainakin jossain vai-
heessa omaan peliseuraan juuttuneista tavoista 
toimia kentällä. Tilanteen ei tarvitsisi olla aivan 
noin surkea, jos painaisimme mieliimme jotain 
päin vastaista. Se voisi olla vaikka ”golfia par-
haimmillaan”.

Hyvä päivä on golfia  
parhaimmillaan
”Kalle Golffari” varaa lähtöajan ajoissa, samoin 
kun ajaa työasiat siihen malliin pois käsistä ja 
mielistä, että kun hän ajaa radan yli, Kalle voi 
rauhassa sulkea puhelimensa ja aloittaa keskit-

tymään golf-päiväänsä. Pelitoimistossa hän käy 
viimeistään 30 minuuttia ennen lähtöaikaa, jon-
ka jälkeen ehtii hän päivästä riippuen joko vaih-
taa vaatteet Klubilla tai haukata jotain pientä. 
Rangella Kalle lyö korin palloja ja virittää svin-
ginsä ja hakee päivän tuntuman palloon. Muu-
tama chippi ja putti ja Kalle on valmis mene-
mään 1-tiin läheisyyteen noin 10 minuuttia en-
nen lähtöä. 

Muun ryhmän tavoin Kalle esittäytyy muulle 
peliryhmälle 1-tiillä, ja yrittää painaa pelaajien 
etunimet päähänsä ennen kierrosta. Jos muka-
na on vierailijoita, Kalle kertoo olevansa St. Lau-
rencesta ja lupautuu neuvomaan miten kentäl-
lä mennään, jos eivät ole ennen käyneet. Kallen 
saadessa honourin arvonnassa, hän tiiaa pallon 
ja esimerkillisesti kertoo kanssapelaajilleen, mil-
lä pallolla pelaa. Muutaman harkkasvingin jäl-
keen Kalle laittaa pallon peliin, täsmälleen omal-
la lähtöajallaan.

Ryhmä etenee kentälle laaditun ihanneaika-
taulun mukaan, ei kellontarkasti mutta pienel-
lä marginaalilla. Kaikki seuraavat toistensa pal-
loja. Jos jollain ei ole varmaa havaintoa pallosta, 
lyödään varapallo. Omalle pallolle mennään heti 
kun se on mahdollista menemättä lyöntivuoros-
sa olevan pelaajan etupuolelle. Kun oma vuoro 
on, lyhyt keskittyminen, ajatukset vain omaan 
lyöntiin – ja ”let it swing”!

Oman alastulojäljen lisäksi Kalle tarkkailee 
koko muunkin viheriön ja korjaa myös kans-
sapelaajien jäljet, jos ja kun on usein lähes joka 
griinillä ensimmäisenä. Hän merkkaa pallonsa 
ja alkaa välittömästi tutkimaan omaa puttilinjaa, 
ellei satu olemaan lähimpänä, jolloin Kalle kysyy 
pelikavereiltaan mahdollista tarvetta huoltaa lip-
pua. Omalla puttivuorolla lyhyt kertaus omaan 
puttilinjaan, voiman tunnustelu harkkasvingillä, 
pallolle ja pallo kuppiin! Kallen tasoitus ei suot-
ta ole peliryhmän paras, sillä hän käyttää suu-
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Puheenjohtajan palsta

Uskon, että ”aina paremmin”– ajatus on 
keskeinen kaikessa tekemisessämme. 
Uudet haasteet ovat kiehtovia ja niiden 

saavuttaminen on palkitsevaa. Onnistumisen 
iloa ei korvaa mikään.

Tämä pätee myös golfaamiseemme. Parem-
pia lyöntejä, parempaa taktiikkaa ja parempia 
tuloksia. 

Puitteet kuntoon on sekä seuran että osake-
yhtiön haaste. Sen me tulemme tekemään.

Vuosi 2010 - entistä parempi    
Strategiamme mukaisesti sijoitumme entistä sel-
vemmin Suomen golf-yhteisöjen kärkijoukkoon 
taloudellisesti kestävällä kehityksellä. 

Kustannusten kurissa pitäminen on hallitus-
ten (Ry ja Oy) jatkuva velvollisuus. Se edellyt-
tää tilanneherkkyyttä, uusia ennakkoluulotto-
mia ratkaisuja ja tiukan euron politiikkaa. Siinä 
tärkeimmät lääkkeet.

Välttämättömät korvausinvestoinnit kentän, 
koneiden ja rakennusten osalta on tehtävä. Uu-
sinvestoinneissa ”toiveiden tynnyri” on pohja-
ton. Kaikkien investointiehdotusten toteuttami-
nen on mahdotonta. Siksi tarvitaan punakynää. 
Maltti on valttia. 

Kenttä huippuvireeseen
Viime vuonna saimme molemmista kentistä 
paljon kiitosta. Ei tyydytä tähän. Kehitytään.

Vuonna 2010 kentän muutokset ovat tarkoi-
tuksenmukaisia.

Pyhä Laurin 18 lammikko on ruopattu. Jos 
ja kun operaatio on onnistunut, teemme saman 
operaation ensi talvena myös Kalkki-Petterin 
10:n vesiesteelle. Lisäksi ruoppaus on suunni-
telmissa toteuttaa osittain myös Pyhän Laurin 
12-väylän vesiesteessä. Myös Pyhän Laurin 3-
väylän oikeaan reunaan rakennetaan bunkke-
ri paikkaan, mistä vanhat isot kuuset ovat kaa-
tuneet.

Griinien nopeutta pyritään lisäämään kuiten-
kin huolehtien siitä, että niiden kasvua ja kestä-
vyyttä ei vaaranneta.

Rakennuksiin ja kalustoon  
uutta ilmettä
Miesten saunassa tehdään klubimme yleisilmet-
tä tukeva kokonaisremontti.

Navetan päätyyn rakennetaan viranomais-
määräyksestä portaat ja toteutetaan autokatos 
konehallin ja Kalkki-Petterin 7. tiiauspaikan vä-
liselle alueelle.

Ravintolan yleisilmettä parannetaan sisus-
tuksellisin ratkaisuin.

Pro –  oman pelimme onnistumisen 
lähde – tärkein sijoituksemme
Sami Taavitsaiselle kiitokset pitkästä opetus-
periodista St. Laurencessa. Hänen osaamisellaan 
olemme saaneet hienoja tuloksia SM- ja muissa 
merkittävissä kilpailuissa.

Aina paremmin

Tulevaan kauteen suuntaamme Turkka  
Stenlundin johdolla. Hän on toiminut pari vuo-
sikymmentä prona sekä Suomessa että ulko-
mailla. Itse asiassa hän oli St. Laurencessa pro-
na jo parikymmentä vuotta sitten. Joku saattaa 
muistaa hänet siltä ajalta.

Turkka on erittäin arvostettu osaaja golf-
piireissä. Hänen kurssiajatuksensa ovat luetta-
vissa nettisivuiltamme. Kaikille riittää tarkoituk-
senmukaisia vaihtoehtoja.

Ole rohkea. Panosta itseesi. Tee oikea pää-
tös ja ota yhteyttä Turkkaan. Kehity golfarina. 
Se kannattaa.

19. reikä
Terttu Remander piti meistä hyvää huolta. Se oli 
hienoa aikaa. Hän valitsi kuitenkin uudet haas-
teet. Toivotamme hänelle menestystä.

Hellevi ja Matti Sepponen luovat uuden elä-
mysmaailman ravintolaamme. Ennen kierrosta 
ja kierroksen jälkeen kannattaa pelata jälkipele-
jä ja rentouttaa itseään.

Tulemme nauttimaan Hellevin ja Sepon seu-
rasta. Heidän aiempi urakehityksensä puhuu 
puolestaan.

Muista arvot – toteuta nekin  
vielä paremmin
Kun astut klubitaloon, kannattaa lukea ajatuk-
sella ”Arvot”-tauluamme. Sisäistä arvomme. Sil-
loin olet omalta osaltasi tukemassa sekä golf- 
yhteisömme menestystä että omaa kehittymis-
täsi golfaajana. 

St. Laurence – Golfia parhaimmillaan.
Pekka Linnainmaa

Hallituksen puheenjohtaja
St. Laurence Golf Oy

pekka.linnainmaa@ptl.inet.fi
puh. 040-5260672

rimman ajan harjoittelustaan juuri lähipeliin ja 
puttaamiseen.

Seuraavalla lyöntipaikalla Kalle on jälleen 
ensimmäisenä tii’aamassa. Jos sattuisi käymään 
niin, että Kallelta joku vei lyöntivuoron, mutta 
honour ei maistu sen pitäjälle (syö esim. eväi-
tään), Kalle kysyy heti, ”voinko lyödä vaikka ei 
olekaan vuoroni?”. Vastaavasti Kalle antaa oman 
lyöntivuoronsa tauolla Laurin majalla, koska käy 
wc:ssä. Kalle lyö ulos viimeisenä, mutta ryhmä 
pysyy edellisen kanssa samassa rytmissä.

Omien juotavien ja eväiden sekä pallojen ja 
tiiden roplaamista bägillään Kalle ei vahingos-
sakaan tee silloin, kun muut ovat lyöntivuorossa. 
Kalle on hiljaa eikä liiku, kun joku toinen keskit-
tyy lyömään. Hän ymmärtää, että on olemassa 
niinkin herkkiä pelaajia, että pienikin ylimääräi-
nen häiriö pilaa svingin.

Omaa tulostaan hän pelaa reiän ja lyönnin 
kerrallaan. Jos hän epäonnistuu, vetää hän sy-
vään henkeä ja koettaa keskittyä seuraavaan on-
nistumiseen. Turhan itsensä pieksemisen hän on 
oppinut karsimaan heti, koska tietää sen johta-
van vain epäonnistumisten kierteeseen. Huo-
non lyönnin korjaa tunnetasollakin parhaiten 
hyvällä seuraavalla.

Jos peli ”lähtee laukalle” eli palloja ei löydy, 
lyöntejä alkaa olla ”tarpeeksi” yli oman parin, 
niin Kalle nostaa pallon taskuun ja kuittaa ka-
vereille, että ”otan viivan”. Tasoitus kun lasketaan 
pistebogey-pistein, voi Kallekin singelipelaaja-
na aina rauhassa tehdä sen kun pisteet on lop-
pu. Säästää voimia ja hermoja seuraavalle reiälle, 
missä ne puuttuvat pisteet voi kuitata takaisin.

Kalle antaa kunnian niille, joille se kuuluu. 
”Hieno lyönti” ei ole ollenkaan liikaa sanottu, 
kun kaverikin heläyttää wedgen metriin lipus-
ta. Tai ”kiitos”, kun kommentti osuukin hänen 
omalle suoritukselleen.

Kun kierros on ohi, Kalle odottaa viimeiset-
kin putit muiden tavoin reiän ympärillä, kätte-
lee kaikki pelaajat ja poistuu muiden tieltä koh-
ti Klubia. Siellä tarkistetaan ja allekirjoitetaan 
tuloskortit, jos kyse oli tasoituskierroksesta. Oli 
oma tulos siltä päivältä mikä tahansa, Kalle osaa 
nähdä sen vain yhtenä kierroksena, joka varmas-
ti tarjosi jotain hyvääkin. Hän sai terveenä pela-
ta tätä upeaa lajia hyvissä olosuhteissa. Ei ole ol-
la valittamista ei!

Valinta on sinun – asenne ratkaisee
Hmm… kumman kierroksen Sinä haluaisit ko-
kea, Villen vai Kallen? Kummasta jäisi parem-
pi maku, myös kanssapelaajille? Kumpi tapa on 
enemmän sitä sujuvaa peliä ja ottaa toiset huo-
mioon (arvojamme)? Lue vielä Kallen toisesta-
kin kierroksesta, jossa kapteenimme nostaa su-
juvan pelin ja turhan ajankäytön näkökulmas-
ta Kallen pelaamisen hyvät käytännöt vielä ker-
ran esiin.

Oletko Sinä valmis pelaamaan ensi kesänä 
Kallen tavoin – golfia parhaimmillaan?

Klubin hengen nimissä,
Markku Ignatius
Toimitusjohtaja

St. Laurence Golf  
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Kapteenin palsta

Seuramme historiassa avautuu jälleen uusi 
vuosikymmen ja uudet odotukset. Toivon 
että tuleva vuosikymmen on ehdottomas-

ti paras kaikista.
Jäsenen näkökulmasta on tärkeää, että toi-

mistossa kaikki toimii moitteettomasti, kentällä 
on hyvä pelata ja kierroksen jälkeen on muka-
va viihtyä klubitalolla ja sen terassilla. Jos meillä 
on nämä kolme elementtiä kunnossa, on meillä 
myös paljon tyytyväisiä jäseniä yhteisössämme, 
riippumatta siitä pelaavatko he omalla vai vuok-
raamallaan osakkeella tai sitten green feellä.

Pelimukavuuteen kentällä vaikuttaa suuresti 
kierrokseen käytetty peliaika eli kierrosnopeus. 
Kierrosnopeuteen pystyy vaikuttamaan pelaaja 
itse. Tulevalla kaudella voimme jättää pois turhat 
säätämiset ja ylimääräiset rutiinit, joilla ei ole to-
dellisuudessa mitään vaikutusta pelitulokseen.

Kallen kanssa kierrokselle
Lähdetäänpä ihannepelaaja uudestaan ”Kal-
le Golffarin” mukaan (lue myös toimitusjohta-
jan vertaileva kuvaus ”Ville Välinpitämättömäs-
tä”) kierrokselle ja seurataan hänen esimerkki-
ään ensikaudella:

Kalle on sellainen pelaaja, joka haluaa suo-
riutua pelikierroksestaan aina alle neljän tun-
nin (tai pahimmillaankin juuri kentän ihanne-
aikaan), olivat olosuhteet sitten mitkä tahansa. 
Hän saapuu aina lähtöpaikalle hyvissä ajoin ja 
valmistautuu lähtöönsä huolella, tarkistamalla, 
että kaikki tavarat ovat mukana. Hänellä on tar-
vittavat apuvälineet taskussaan, kuten greeni-
haarukka, teet, varapallo, merkkausnastoja, ky-
nä ja tuloskortti.

Kalle esittäytyy aina ennen kierrosta kanssa-

pelaajilleen kättelemällä heidät ja kertoo miltä 
teeltä hän on halukas pelaamaan. Paikalla suo-
ritetussa arvonnassa Kalle on saanut ensimmäi-
sen lyöntivuoron ja hänen pallonsa on varmasti 
ilmassa viimeistään silloin, kun lähtöaika koit-
taa. Kalle pitää myös huolen siitä että, jos ryh-
mä on avannut etuajassa, eivät he lähde kentälle 
sekuntiakaan ennen lähtöaikaansa.

Valmistaudu lyöntiisi
Väylällä Kalle valmistautuu aina omaan lyöntiin-
sä sillä välin kuin kanssapelaajat ovat lyömässä, 
seuraten kuitenkin aina heidän lyöntejään. Kun 
Kallen vuoro on lyödä, on hänellä jo golfhanska 
valmiina kädessään ja maila valmiina valittuna, 
koska mittaukset on tehty hyvissä ajoin muiden 
lyödessä. Jos tulee huono lyönti metsään, Kalle 
lyö joutuisasti varapallon perään. Huonoa lyön-
tiään Kalle ei sure, vaan tarkistaa löytyykö peli-
pallo ja jos ei löydy jatkaa varapallollaan peliä ei-
kä etsi epätoivoisesti koko sallittua 5 minuuttia 
siinä toivossa, että löytäisi pelipallonsa jostakin 
pelaamattomasta paikasta. 

Greenille tullessaan Kalle vie aina bäginsä 
sille puolelle mistä on lyhin matka seuraavalle 
tiiauspaikalle, eikä jätä koskaan missään olosuh-
teessa bägiään väylälle greenin eteen. Greenillä 
Kalle ei koskaan merkkaa 30 sentin puttiaan ei-
kä puttaa sitä kuppiin, vaan antaa ymmärtää it-
selleen että se on annettu putti, koska ollaan har-
joituskierroksella. Greeniltä poistutaan ripeästi, 
eikä Kalle koskaan jää laskemaan lyöntejään saa-
tikka sitten merkkaamaan tuloskorttiaan, koska 
hän on ensimmäinen aloittaja seuraavalla tiiltä. 
Kalle siirtyy ripeästi seuraavalle aloituspaikalla ja 
on maila kädessä valmis aloittamaan kun muut 

ovat vielä tulossa. Koko ryhmän saavuttua tiiaus-
paikalle Kalle on jo lyömässä avaustaan, varmis-
tuttuaan että väylä on vapaa.

Huolehdi pelinopeudesta
Matkalla sattuu ja tapahtuu kaikenlaista odotta-
matonta, mutta Kalle pitää kylmän rauhallises-
ti huolta ryhmänsä pelinopeudesta, koska hä-
nellä on ryhmän alin tasoitus. Hän joutuu jos-
kus jopa kehottamaan selvästi hitaammin pe-
laavia kanssakumppaneitaan. Ehdottoman tär-
keää on, että ensimmäiset yhdeksän reikää on 
pelattu alle kahden tunnin. Jos Kalle pystyy pi-
tämään ryhmänsä pelinopeuden tasaisena, niin 
ei heidän taakseen eikä eteensä synny tyhjää ti-
laa, vaan he etenevät muun kentän tahdissa. Kal-
le reagoi myös välittömästi, jos jostakin syystä 
se tyhjä väylä ilmestyy heidän eteensä. Hän ha-
kee aktiivisesti hyvää tilaisuutta päästää takana 
tuleva ryhmä ohittamaan sopivaksi katsomas-
saan paikassa.

19. reiällä Kalle voi sitten ottaa hieman ren-
nommin ja nauttia rauhassa hyvin ansaituista 
piristeistä auringon laskua ihastellessaan klubin 
terassilla peliryhmänsä kanssa.

Sekä Kalle että minä toivotamme uuden ra-
vintoloitsijan ja uuden pron tervetulleeksi yhtei-
söömme luomaan meille kaikille jäsenille mah-
dollisimman nautittavat olosuhteet.

Teppo Mattila
Kapteeni

teppomattila@hotmail.com
Puh. 050-5406736

Kauteen 2010 ”Kalle Golffarin”  
esimerkkiä noudattaen

Kapteenimme Teppo Matti-
la (oik.) yhdessä Matti Sorrin 
(vas) ja Risto Rantasen kanssa 
- aina iloisina vapaahtoisina, 
kun on isot kisat Klubilla
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St. Laurence Golfin Oy:n ja Ry:n 
hallitukset halusivat teettää laa-
jan mielipidekyselyn muutaman 

vuoden tauon jälkeen. Uusi strategiamme val-
mistui viime kauden aikana ja siitä tiedotettiin 
laajasti syksyn Tietoväylässä.

Kuten puheenjohtaja Pekka Linnainmaa tä-
män lehden pääkirjoituksessaan toteaa, emme 
koskaan saa tyytyä olemaan vain ”hyviä”. Aina 
on varaa parantaa. Vaikka nytkin enemmistö 
kyselyyn vastanneista on ollut tyytyväisiä toi-
mintaamme ja golf-yhteisöömme, emme voi ol-
la kuulematta myös ”soraääniä”. Samaan hengen 
vetoon on myös todettava, että kun puhumme 
lähes 1 800 jäsenen ja yli tuhannen osakkaan yh-
teisöstä, millään pienellä, edes äänekkäällä vä-
hemmistöllä ei kuitenkaan voi yhteisössämme 
olla dominoiva asema. Parhaimmillaan oikein 
valittu strategia ja sitä tukevat toimet suuntaa-
vat ”nenät kohti samaa suuntaa”.

Ohessa on tehty analyysiä mielipidekyselyn 
tuloksista, joista on keskusteltu molemmissa hal-
lituksissa tammi – helmikuussa ja joiden ympä-
rille järjestetään vielä erillinen purku- ja keskus-
telutilaisuus alkukaudesta Klubilla. Teksti on toi-
mitusjohtajan käsialaa, mutta heijastelee halli-
tuksissa, kenttätoimikunnassa sekä henkilöstön 
kesken käytyjä keskusteluja. Mikään ei ole ki-
veen hakattu ja toivottavaa onkin, että keskus-
telu pienistä ja miksei isommistakin asioista jat-
kuu rakentavana koko kauden ajan.

Osakkuus yhtiössä
St. Laurence Golf Oy:n hallitus vahvisti syksyn 
yhtiökokouksessa uuden talousarvion esityksen 
yhteydessä pyrkimyksen sopeuttaa investoinnit 
ja kassavirta seuraavan viiden vuoden aikana 
niin, että voisimme maksaa entisistä kenttäin-
vestoinneista tasettamme rasittavan velkaosuu-
den pois kokonaan. Sillä on luonnollisesti mer-
kitystä, erityisesti, jos ja kun lainojen korot tul-
levat nousemaan lähivuosina. Kyselyssä uutta 

Asiakastyytyväisyystutkimus 2009 
- tuloksia ja analysointia

nopeutettua lainan takaisinmaksujärjestelyä pi-
ti kannatettavana ja järkevänä 75 prosenttia vas-
taajista. Viisi prosenttia vastaajista olisi halunnut 
sitäkin nopeamman takaisinmaksuajan. Viiden-
nes vastaajista piti nykyistä, yli 20 vuoden takai-
sinmaksuaikaa parhaana vaihtoehtona.

Aivan oleellisena kysymyksenä vallitsevan 
osakkuuden omistuksen arvon (tai ”arvotto-
muuden”?) aikana, oli kysyä ”Miten osakkaana 
saisit enemmän iloa osakkeesi tuomasta pelioi-
keudesta / osakkuudestasi ja miten yhtiön tulisi 
kehittää avainasiakkuutta tulevina vuosina? 

Kysymyksen vastauksissa nousivat esiin eri-
tyisesti osakkaan paremmat varausoikeudet, 
mutta vastauksista voisi poimia mm. mahdol-
linen oma avainasiakkaiden ”member’s lounge” 
klubin yläkerrassa, yhteistyö muiden vastaavan-
tasoisten kenttien kanssa, paremmat ja edulli-
semmat vieraiden tuontiedut, omien juniorei-

den mukaan saanti halvalla tai jopa ilmaiseksi, 
jne. Myös avainasiakkaiden yhteisiä kilpailuja 
illanviettoineen toivottiin.

Hallituksen ovat edelleen kehittämässä yhtei-
söämme suuntaan, jossa osakkuudella on tietty 
etu ja arvo suhteessa muulla tavalla kenttää kier-
täviin. Paljon on meidän tapamme toimia he-
rättänyt kirjoittelua ja polemiikkia muun mu-
assa Golfpiste.comin keskustelupalstalla, jossa 
meidän järjestelmää on jopa epäilty osakeyh-
tiölain vastaiseksi. Toimimme yhtiöjärjestyksen 
ja yhtiökokouksen hyväksymän peliohjesään-
nön mukaisesti.

Jäsenyys seurassa
Seurassamme on lähes 600 jäsentä, joilla ei kau-
della 2009 ollut syystä tai toisesta pelioikeutta 
kentillemme. Heidän mukana olo seurassa on 
kuitenkin täysin perusteltua, koska jokainen jä-

Yleisarvosanat 4 5 6 7 8 9 10 yht. keski-
arvo

StLG:n toiminnasta yleensä 1% (5) 2% (11) 3% (13) 9% (40) 36% (157) 45% (198) 4% (18) 442 8,3 
Toimitus-/toiminnanjohtajalle 0% (2) 5% (20) 5% (20) 9% (41) 26% (114) 41% (176) 14% (61) 434 8,3 
StLG:n caddie mastereille 2% (7) 2% (9) 5% (22) 13% (56) 28% (125) 40% (174) 10% (46) 439 8,3 
Kenttämestareille 1% (5) 1% (5) 2% (7) 3% (14) 20% (88) 49% (216) 24% (105) 440 8,8 
Kenttätyöntekijöille 1% (5) 1% (4) 2% (7) 3% (14) 23% (100) 51% (226) 19% (84) 440 8,8 
StLG Oy:n hallitukselle 3% (13) 4% (18) 3% (14) 15% (63) 35% (144) 33% (137) 6% (23) 412 8,0 
Seuran eli StLG Golf RY:n hallitukselle 3% (11) 4% (16) 5% (19) 15% (61) 35% (142) 34% (139) 6% (23) 411 8,0 
Itsellesi golfin pelaajana 2% (8) 5% (21) 11% (50) 31% (140) 37% (167) 13% (58) 1% (5) 449 7,4 
Kehittymisellesi kauden 2009 aikana 7% (32) 11% (51) 17% (76) 27% (119) 26% (117) 10% (43) 2% (9) 447 6,9 
Sääntötuntemuksellesi 2% (8) 3% (14) 10% (47) 31% (142) 37% (167) 15% (66) 2% (7) 451 7,5 
Itsellesi vapaaehtoisena toimijana  
golf-yhteisössämme 30% (132) 24% (106) 17% (74) 16% (70) 7% (32) 4% (19) 1% (4) 437 5,6 

Itsellesi Klubin hengen rakentajana 8% (35) 13% (56) 14% (62) 27% (120) 26% (113) 11% (50) 1% (3) 439 6,9 

Kauden päättäjäiset 14.11.2009 olivat menestys. Minimusikaalin ja elävän musiikin yhditelmä sai 
porukan viihtymään “entisaikojen” malliin!
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senmaksunsa maksava on selkeästi ilmaissut 
halukkuutensa pelata golfia Suomessa. Miksi 
emme tarjoaisi heille mahdollisuutta olla mu-
kana juuri St. Laurence Golfissa jäsenmaksua 
vastaan? 

Kysely herätti myös jatkokysymyksen, mi-
kä on se etu, millä lähes 600 pelioikeudeton-
ta jäsentä jatkaa seurassa ja maksaa osana seu-
raa muun muassa cädäreiden palkat osakkaiden 
puolesta, kuten voisi heidän edukseen sanoa? 
Oy:n hallitus tekikin päätöksen, jolla tuetaan jo-
kaista seuran jäsentä yhdellä edullisella green fee  
-lipukkeella, jonka joko voi käyttää itse tai jol-
la voi tuoda vaikkapa sitten yhden vieraan tu-
tustumaan kenttäämme ensi kesänä. Vastaavia 
lipukkeita saavat vahvistetun peliohjesäännön 
mukaan myös kaikki osakkaat, jokaista eräpäi-
vään mennessä maksettua osakettaan vastaan. 
Avainasiakkaita hallitus muistaa yhdellä ilmai-
sella green feellä.

Järjestely herätti varmasti hämmennystä, 
miksi oy tukee ry:n jäseniä ja mahdollisesti vaa-
rantaa esimerkiksi green fee -myyntiä? Asia ei 
voi olla noin mustavalkoinen, vaan on nähtä-
vä yhteisöllisestä näkökulmasta: oy:n intressi on 
varmasti pitää ry:n talous ja pelaajapotentiaa-
li kunnossa ja tämä pieni ele on vain oy:n osoi-
tus siitä. Jokainen ry:n jäsenmaksunsa maksava 

jäsen on tervetullut pelaamaan Lohjan kentille, 
edullisella par 3:n jäsenhinnalla tai maksamalla 
green feen joko jonkun avainasiakkaan tai peli-
oikeuden haltijan seurassa tai normaalia vieras 
green feetä käyttäen.

Muutama kommentti tuli, jossa haluttiin 
edullinen jäsenhinta tai jopa ilmainen oikeus 
par 3:lle. Ehkä jonkun ”jäsen-maanantain” se-
kä silloin tällöin tehtävien jäsentarjousten lisää-
mistä tarjontaan voidaan harkita, mutta pysyvää 
alennuskäytäntöä emme voi rakentaa vaaranta-
matta osakkaiden perusoikeuksia, joista nyt jo 
tämä pelkkä vapaan jäsenyyden mahdollisuus 
herättää vääriä mielikuvia ”toisten taskuilla käy-
vistä” jäsenistä. 

Oy:n hallituksen päätös sallia alle 12 vuoti-
aat juniorit ilmaiseksi par 3:lle on askel oikeaan 
suuntaan. Kun siihen lisätään uusi nostettu ikä-
raja 21 vuoteen saakka, jolla kausipelioikeus on 
vuokrattavissa edulliseen 250 euron hintaa, on 
ainakin nuorelle polvelle mahdollisuudet lajin 
aloittamiseen ja jatkamiseen olemassa.

Kentät ja harjoitusalueet
Viheriöiden kuntoon oltiin varsin tyytyväisiä. 
Niiden nopeutta toivottiin edelleen lisättävän 
ensi kaudeksi. Naisten lyöntipaikoista esiintyi 
jotain nurinaa, mutta muuten tiiboxeihin oltiin 

tyytyväisiä. Väylien kunto saa yleisesti kiitosta, 
samoin karheikot. Raffien kohdalla tosin mieli-
piteet hajoavat, koska osa näkee niiden vaikeut-
tavan kohtuuttomasti peliä, kun osalle ne ovat 
oleellinen osa kenttämme (erityisesti Kalkki-
Petterin) profilointia ja väylien estetiikkaa.

 Bunkkereiden kuntoon toivotaan parannus-
ta. Erityisen huolen aiheena ovat olleet liian hie-
no hiekan rakenne sekä paikoitellen paljastuneet 
pohjarakenteet ja eroosion myötä bunkkereissa 
esiintyvät irtokivet. Ongelma on tiedossa eikä sii-
hen ole helppoa ratkaisua. Kaikkien bunkkerei-
den hiekkojen uusiminen on iso investointi, eikä 
ole oikein sovussa vallitun investointistrategian 
kanssa. Lähivuosina mahdollisesti korjataan siis 
joitain pahimpia bunkkereita, lähinnä irtokivien 
ja pohjakankaiden vuoksi, mutta isoon hiekan-
vaihtoon ei ole nyt mahdollisuutta.

 Vesiesteiden kunto ja esteettisyys sekä väli-
alueiden/metsien reuna-alueiden kunnossa on 
vastanneiden mielestä parannettavaa ja erityi-
sesti Kalkki-Petterin 6-väylän ojan hajuhaitta on 
ärsyttänyt monia. Sen aiheuttaja on tiedossa, eli 
haju on peräisin ruohojätteistä, jotka keräänty-
vät leikkureiden pesupaikan kaivon kautta ojaan. 
Mistään likaviemärikäytöstä ei siis ole kyse. Asia 
on tarkoitus ratkaista joko nykyinen kaivo sa-
neeraamalla tai uusi pesupaikka perustamalla 
autokatoksen rakentamisen yhteydessä.

Lähipelin harjoitusalueiden kunto näh-
dään hyvänä, mutta par 3:n alle jäänyttä isoa 
lähestymisgriiniä kaivataan. Chippigriini toi-
votaan jätettävän chippaamista varten, koska 
usein puttaajat häiritsevät juuri sitä harjoitte-
lua. Meillä on iso hieno puttigiini muutaman 
askeleen päässä - käytetään sitä puttaamisen, 
jos joku haluaa treenata chippejä ilman häi-
riötä reikien ympärillä! 

Rangen mattojen ja pallojen kuntoon ei oltu 
aivan niin tyytyväisiä kuin muihin olosuhteisiin. 
Harkinnassa onkin testata hieman parempilaa-
tuista range-mattoa ensi kaudella, mutta koko-
naan mattojen korvaaminen ”tekonurmella” on 
investointina jo hieman isompi. Vapaissa kom-
menteissa esitettiin myös toiveita aina lyödä nur-
melta, mutta se on rajallisen nurmipinnan vuok-
si mahdotonta, samoin kuin on rangen pidentä-
minen, johon ei juuri syytä edes ole. Muutaman 
kesän takareunassa ollut aita pitää muutamaa 
hassua poikkeusta lukuun ottamatta pallot alueel-

Vastauksien jakaantuminen Vastauksia kpl % vastauksista

osakas (en pelannut itse kaudella 2009)   39 7% 
avainasiakas, eli pelasin omaan tai yritykseni 
osakkeeseen pohjautuvalla nimetyllä pelioikeudella   251 46% 

avainasiakas jonka lisäksi lunastin vähintään yhden sarjakortin 13 2% 

sarjakortilla pelannut osakas   28 5% 

vuokrapelaaja pelaten nimetyllä pelioikeudella   135 25% 

vuokrapelaaja pelaten sarjakortilla   6 1% 

StLG:n jäsen ilman pelioikeutta   63 12% 

junioripelioikeutettu   9 2% 

Vastauksia: 544

Pyhä Laurin vesieste ruopattiin talvella ja nyt maisema on ainakin jonkin aikaa puhdas osmankää-
mistä. Toimenpide on suunnitteilla myös Kalkkiksen 10:n vesiesteelle.
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la. Itse pallojen laatua nostetaan taas uusimalla 
osa palloista samoilla, noin 90 prosenttia nor-
maalista lentomatkasta lentävillä range-käyttöön 
tarkoitetuilla harjoitus/lämmittelypalloilla.

Rangen kehittämisessä haasteeksi ollaan ot-
tamassa sen elävöittäminen mahdollisilla kohde-
griineillä. Nekin on ainoastaan mahdollista to-
teuttaa suhteellisen kalliilla materiaaleilla, joten 
itse investointi jää ajankohdaltaan harkintaan. 
Myös par 3-kentän lyöntipaikkojen varusta-
minen paremmalla ja kalliimmalla matolla jää 
kenttätoimikunnan esityksestä harkittavaksi, 
koska nurmen käyttö ei siellä ole toiveista huo-
limatta jatkossakaan mahdollista kovan rasituk-
sen ja pienen pinta-alan vuoksi. 

Rangekorttien/palloautomaatin toimivuus 
sekä kenttien opasteet ovat pieniä, mutta tärkeitä 
elementtejä, joihin jo ensi kaudeksi on tarkoitus 
hakea parannuksia. 

Kenttähenkilökunnan ystävällisyyteen ja 
kentänhoitoon yleensä oltiin kaikkein tyytyväi-
simpiä ja kenttäväki keräsi myös kouluarvosa-
noin parhaat arviot. Siitä kiitoksen ansaitsevat 
osaavat kenttämestarimme Mikko ja Irmeli hen-
kilökuntineen!

Pro Shop 
Pro Shopin arvioiminen kyselyssä saattoi olla 
asetelmana hieman kaksipiippuinen, koska sel-
keästi sitä ei sellaiseksi edes mielletä. Histori-
amme pro shopin suhteenhan on sellainen, että 
muutamakin eri yrittäjä on sitä meillä pitänyt. 
Yhtiönä olemme saaneet siitä pienen myynti-
provision, kuitenkin uhraamalla ison osan toi-
mistorakennuksen pinta-alasta. Muutama vuo-
si sitten tehtiin päätös itse hankkia eniten volyy-
meissä tarvittavat tuotteet, kuten pallot, hans-
kat, tiit ja muu ”tilpehööri”. Vaatteet ja mailat, 
jotka ovat tuotteina kalleimmat ja vaikeimmin 
kaikkia asiakkaita tyydyttävät, pudotettiin vali-
koimasta, koska kokemus on osoittanut ne han-
kittavaksi lähes kokonaan golf-liikkeistä. Tällä 
järjestelyllä saamme yhtiölle saman katteen pie-
nemmin tiloin. 

Jos pohditaan mahdollisuutta pistää pystyyn 
todellinen pro shop, teoriassa meillä on edel-
leen tilaa esimerkiksi pelitoimiston koko yläker-
ta, josta pienellä remontilla on saatavissa koh-
tuullinen myymälätila. Siihen ei kuitenkaan pa-
lautteenkaan valossa ole syytä lähteä. Sen sijaan 
hieman aktiivisempaa demomailojen, laaduk-
kaiden vuokra/demosettien hankintaa sekä de-
mopäiviä on tarkoitus kehittää jo ensi kaudelle. 
Tulevalle kaudelle tiivistämme kuitenkin siis yh-
teistyötä ja tarjontaa sekä Cutter & Buckin että 
Diswestin kanssa pyrkimyksenä tarjota hieman 

laajempi valikoima tuotteita vaativaan golffarin 
makuun.

Pron palvelut
Oy:n ja Ry:n hallitukset tekivät jo syksyllä pää-
töksen pron tehtävän ulkoistamisesta yrittäjyy-
teen pohjautuvaksi. Tehtävää tarjottiin myös sitä 
pitkään hoitaneelle Sami Taavitsaiselle, mutta 
hänen kieltäydyttyä, tehtävä asetettiin avoimeen 
hakuun. Viiden varsin hyvän hakijan joukosta, 
hallitukset valitsivat kokeneen Turkka Stenlun-
din uudeksi proksemme. 

Turkan vahvuutena uskomme olevan helpon 
lähestyttävyyden ja toivottavasti kaikille sopivan 
ryhmä- tai yksityisopetuksen löytymisen oman 
allakan kannalta. Hän käyttää aktiivisesti esim. 
videoanalysointia, jota myös kyselyn perusteel-
la toivotaan saataville. Muutenkin pron palve-
luiden käyttöön on monella golffarilla toiveita, 
kunhan oma ajankäyttö ja helppo opetustun-
nin saatavuus on ratkaistu. Turkan tunnit tule-
vat löytymään kesällä myös nettivarauksin omil-
la Nexgolf-tunnuksilla. 

Klubitalon palvelut
Klubitaloa arvioitaessa nousi eniten esiin lähin-
nä ravintolasalin sisustus, joka on koettu ”aikan-
sa eläneeksi”. Kalustuksen uusiminen on ollut 
esillä hallituksissa jo aiemmin, mutta siihen ei 
kustannussyistä ole lähdetty. Haasteena on ol-
lut uuden kalustuksen hankinta niin, että sekä 
käytännöllisyys, rajallinen ravintolasalin koko ja 
asiakaspaikkojen tarve sekä kustannukset voi-
daan optimoida.  

Uuden ravintoloitsijan kanssa yhdessä tehtiin 
vielä ennen vuoden vaihdetta päätös nykyisten, 
erittäin hyviksi ja käytännölliseksi havaittujen 
tuolien verhoilemiseksi. Tuolit saavat uuden, sa-
liin paremmin sointuvan rusehtavan värityksen, 
jolla kokonaisilmettä muutetaan enemmän ra-
vintolamaisemmaksi. Pöydät saavat uudet päh-
kinäpuun väriset pinnat ja niiden kokoa muu-
tetaan hieman suuremmiksi. Kustannukset ovat 
aivan eri luokkaa kuin kalustuksen kokonaan 
uusiminen ja edellä mainitun tila- ja käytännölli-

syysnäkökohdat huomioiden, uskomme ratkai-
sun olevan oikean. Myös aulan kalustusta suun-
nitellaan uusittavaksi.

Vaikka kyselyyn vastanneista esim. miesten 
pukuhuoneiden ja saunojen siisteys ja viihtyi-
syys sai kohtuullisen hyvät arvosanat, hallituk-
sessa päädyttiin saneerata kymmenen vuotta sit-
ten viimeksi remontoidut tilat. Syynä ja peruste-
luna on ennen kaikkea se, että esim. yritystapah-
tumissa tilat ovat olleet ”heikoin lenkki” palvelu-
ketjussamme, kun niitä vertaa esim. muutamaan 
muuhun arvostettuun kenttään Suomessa. 

Nyt saamme laatoitetut pukutilat, jonne tulee 
64 lukollista kaappia entisten 28 tilalle. Lukolliset 
säilytyslokerot, jotka veivät kohtuuttomasti tilaa, 
korvataan pienemmillä ja tehokkaammilla. Jär-
jestely vapauttaa tilaa myös toiselle istumaryh-
mälle pukuhuoneessa. 

Vanha ”naisten puolen” kulkuovi menee um-
peen ja suihkuhuoneesta poistuu ylimääräinen 
seinä. Tilan tuntua saadaan oleellisesti lisää. Iso 
sauna muuttuu hieman uuden kiukaan (vanha 
oli lähes läpiruostunut) sijoittamisen myötä ja 
järjestely antaa muutaman istumapaikan lisää. 
Pikku sauna (jonka olemassaolosta usea pelaa-
jamme ei edes ole tietoinen) jää isompien tapah-
tumien ja alku- ja loppukauden saunaksi.

Ravintolapalvelut
Klubin ravintolatarjonnasta neljä viimeistä kaut-
ta vastannut Terttu Remander irtisanoi sopi-
muksensa viime syyskuussa ja päätti lähteä pai-
kallisen Liikuntalinnan ravintola/kahvio Cafe 
Neitsytlinnan vetäjäksi. Kiitämme Tettaa men-
neistä vuosista ja toivotamme menestystä uu-
dessa toimintaympäristössä, jossa golf on myös 
talviharjoittelupaikan ja simulaattorin myötä 
läsnä.

Avoimella haulla ravintolamme toiminnas-
ta oli kiinnostunut viisi varteenotettavaa haki-
jaa. Haastattelujen ja tarkempien liiketoimin-
taneuvottelujen jälkeen loppusuoralla oli kak-
si vaihtoehtoa, joista valinta kohdistui Lohjal-
la menestyksellä Metsola-salia pyörittäneiden  
Matti Sepposen ja Hellevi Tainio-Sepposen va-
lintaan. Paremmin Lohjan Juhlaserviisi Oy:n ni-
mellä tunnettu pitopalveluyritys siirtyy nyt Met-
solasta Klubillemme. Heidän ravintolatoiminta 
ulottuu myös radan tuolle puolelle, mm. Tytyrin 
kaivokseen, mutta pääpainona tulevat olemaan 
oma klubimme, majamme sekä Tallin Wintti.  

Osakkaiden ja jäsenten mielipiteiden valossa 
uuden ravintoloitsijan haasteeksi nousee kohda-
ta asiakkaiden kasvanut vaatimustaso ja toive 
saada laadukasta ruokaa ja pikkupurtavaa mah-
dollisimman kattavin aukioloajoin ja tietysti hy-

Pron palveluiden käyttö kaudella 2009     Vastauksia kpl % vast. 

säännöllisesti   22 5% 

muutaman kerran kesässä   67 14% 

kerran   55 12% 

en kertaakaan   335 70% 

Vastauksia:  477 

Mieluisin vaihtoehto lounastarjoiluksi klo 11–14 Vastauksia 
kpl % vast.

buffet-lounaspöytää 393 85% 

salaattipöytä ja pöytiintarjoilu 
yhdistettynä   62 13% 

pelkkä pöytiintarjoilu   7 2% 

Vastauksia: 461
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vään hinta/laatusuhteeseen. Uudelle yrittäjälle 
on aina oma haasteensa saada rekrytoitua myös 
osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö, joka ym-
märtää myös meitä golffareita. Uskomme Sep-
posten oman henkilöstön ja mahdollisten uusi-
en rekrytoitavien oppivan ”talon tavoille” riit-
tävällä perehdytyksellä. Mutta heitämme halli-
tusten nimissä myös jokaiselle klubilaisellem-
me haasteen olla hyvä ja kannustava asiakas, ja 
ymmärtää, että kyseessä on ensimmäistä kesää 
golf-ravintolaa hoitava porukka. Uskomme, et-
tä olemme saamassa pitkäaikaisen ja sitoutu-
nee, ammattitaitoisen tiimin hoitamaan ravin-
tolatarpeitamme. Lisää uusista ravintoloitsijois-
ta sivulla 11. 

Ajanvaraus ja pelaaminen
Peliaikojen saatavuus 18-reikäisille kentille, Nex-
Golfin internet -ajanvarauksen toimivuus sekä 
keltaisten aikojen toimivuus ja odotusajan koh-
tuullisuus saivat kaikki varsin hyvät arviot. Kel-
taisten aikojen järjestelmää tosin katsotaan suo-
sivan liikaa lohjalaisia, koska pääkaupunkiseu-
tulaisilla ei ole samaa mahdollisuutta pahimpi-
na ruuhkapäivinä käydä ensin varaamassa aika 
ja sitten vaikkapa käydä vielä kotona.

On huomattava, että ns. keltaisten aikojan 
(kaksi aikaa tunnissa kummallakin kentällä) 
järjestelmässä annetaan vain ensimmäinen va-
paa aika. Näin minimoidaan se, että aika tullaan 
vain varaamaan paikan päälle, joka suosisi sel-
keästi lähellä asuvia. Aikaisemmin oli käytäntö-
nä, että aikoja annettiin vain tuntia ennen. Viime 
kaudella annettiin aika aina vain ensimmäises-
tä vapaasta ajasta, koska pahimpina ruuhkapäi-
vinä olisi aivan turhaan jonotettu pelaajia peli-
toimistossa kun kuitenkin ajat olisivat olleet jo 
menossa muille. Ja muutenkin aika oli varattu 
vain avainasiakkaille tai pelioikeuden haltijoille 
20 minuuttia ennen lähtöä.

Vapaissa kommenteissa on esitetty paluuta 
takaisin toisen kentän peluutukseen pallorän-
ninä. Silloinhan paikalta varattavia aikoja oli-
si kuusi tunnissa, kun nyt järjestely jättää nel-
jä tunnissa vapaaksi ex tempore pelipäätöksille. 
Onko se tarpeeksi pitämään huolen siitä, että 
”aina pääsee” pelaamaan? Joskus on ja joskus ei 
– jonotusaika vain on se joka joustaa. Vain muu-
taman kerran kesässä on ollut sellaisia tilantei-
ta, että voi sanoa kentän olleen niin täynnä, että 
pelaamaan ei ole millään mahtunut (tosin sil-
loinkin par 3:lle olisi mahtunut).

Golfautojen käyttöön on toivottu edelleen va-
paata käytäntöä. Toistaiseksi hallitukset pitävät 
autojen lukumäärä huomioon ottaen kiinni tar-
peesta esittää lääketieteellinen syy auton käyt-
töön. Autojen käyttötarpeen kasvu tulevaisuu-
dessa on kuitenkin tiedostettu ja siihen ollaan 
valmistautumassa. 

Pelinopeus oli ehkä eniten vapaissa kommen-
teissa ja pelaamiseen liittyvissä kommenteissa 
esiin noussut huoli. Lohjalla pelataan edelleen 
muihin kenttiin nähden erittäin paljon alle nel-
jän tunnin kierroksia. Mutta meillä siihen on 
selkeästi totuttu ja siksi heti kun kierrosaika on 
neljä tuntia tai enemmän ”käämit palaa”. Miten 
meidän tulisi siis asiaan suhtautua? Hieman hel-

littää ja ottaa realistisempia kierrosaikoja varsin-
kin viikonloppuisin? Vai edelleen tehdä kaik-
kemme, että kentän kiertäminen ei vie koskaan 
ainakaan 4,5 tuntia pidempään? Vai yhdistää 
molemmat edelliset tavoitteet?

Valvojan toiminta on yksi lääke, jolla kier-
rosaikoihin on haettu parannusta ja pyritty es-
tämään pahimmat ruuhkat. Se ei selvästi riitä. 
Kenttäämme viime kesänä valvonut Mustosen 
Timo sai paljon kiitosta, mutta edelleen toivo-
taan vieläkin aktiivisempaa otetta ja näkyvyyttä. 
Haaste on tietenkin sekin, että koko 150 hehtaa-
rin valvominen on melkoinen savotta, varsinkin 
kun valvoja on meillä pestattu vain ruuhka-ai-
koja varten.

Pelinopeus tulee olemaan varmasti yksi tee-
moistamme tulevana kesänä. Tavalla jos toisella 
pyrimme saamaan viestin läpi niin, että ryhmät 
ymmärtävät oman vastuunsa siitä, että kierros-
aika ei pääse venähtämään, oli paikalla valvoja 
tai ei. Haluamme, että Lohjalla vallitseva sujuvan 
pelin kulttuuri ei pääse retkahtamaan. Samalla 
on kuitenkin toivottavaa, että pelaamisesta jää 
pois pelkkä kelloja vastaan pelaaminen. Varaa 
aikaa mieluummin vartti enemmän kuin vart-
ti liian vähän kierroksellesi ja vietä mahdolli-
nen säästynyt aika vaikka Klubilla kierroksen 
jälkeen. Ja lue huolella kapteenin kirjoitus täs-
sä lehdessä ja omaksu oikeat tavat säästää ai-
kaa kentällä.

Kalkki-Petterillä arkisin käytössä oleva seit-
semän ja kahdeksan minuutin lähtöväli on näh-
ty myös yhtenä syynä pidentyneisiin kierrosai-
koihin. Totta on, että ajoittain (iltapäivisin) läh-
döt alkavat tökkiä jo ykköstiillä. Erityisesti etuysi 
tuntuu helposti tukkeutuvan tällä tiheämmällä 
lähtövälillä ja kierrosaika Klubille venähtää hel-
posti 2,5 tuntiin. Harkinnassa on, kapasiteetin-
kin kustannuksella, harventaa lähtöväli 10 mi-
nuuttiin myös Kalkkiksella. Ehkä muutama pe-
laaja vähemmän, mutta kaikki tyytyväisempiä - 
olisiko siinä oikea ajatus?

Seura- ja kilpailutoiminta
Seuratoimintaa pyydettiin arvioimaan monesta 
eri näkökulmasta. Yli puolet vastaajista on vail-
la näkemystä tästä aihealueesta, joka luonnol-
lisesti kertoo, että reilu puolet vastaajista pelaa 
kentillämme ilman sen kummempaa kontaktia 
seuran toimintaan. Ja kun analysoi kuinka mo-
nen jäsenen kohdalla tasoitus ei muuttunut lain-
kaan kauden aikana (Nexgolfin tilaston mukaan 
750 jäsenistämme pelaa ensi vuonna samalla ta-
soituksella kuin 2009 alussa) herää melkeinpä 
huoli siitä, onko seuratoimintamme painopis-

Vastaajien kierrosmäärät 2009 Vastauksia kpl % vastauksista

en kertaakaan   34 6% 

1 – 5 kertaa   73 13% 

6 – 20 kertaa   133 24% 

21 – 40 kertaa   160 29% 

yli 40 kierrosta   144 27% 

Vastauksia:  543 

te kokonaan pielessä? Emmekö saa pelaajiam-
me innostumaan edes tasoituksensa ylläpidos-
ta, puhumattakaan omien golf-taitojen kehittä-
misestä (tämä tuli esiin myös kiinnostuksesta 
pron käyttöön)?

Seuramme toiminnassa on ollut varsin kil-
pailuvoittoinen sävy ja maku.  Niistä saamamme 
arvioinnit ovatkin varsin positiivisia, erityisesti 
kenttiemme kunto kisoissa, johon kenelläkään 
ei ollut moitittavaa. Selkeä enemmistö (noin 75 
prosenttia) piti kisojemme avoimien ja sisäisten 
kisojen määrää sopivana, yhden neljänneksen 
jakautuessa noin puoliksi niiden kesken, jotka 
toivoivat kisoja lisää tai entistä vähemmän. Ki-
sojen vähentämistä nostamalla vastaavan talo-
udellisen tuloksen vuoksi esimerkiksi vastiket-
ta vastusti 87 prosenttia.

Seuran järjestämien klubi-iltojen tai sääntö-
koulutusten lisäämistä kannatti reilu kolmannes, 
mutta enemmistölle nykyinen taso tuntuu ole-
van riittävä. Perinteisestihän tilaisuuksia on ol-
lut kerran pari kauden aikana. Nyt keväällä ko-
koonnutaan nimenomaan teemana tämän ky-
selyn tulokset ja siitä vedettävät johtopäätökset 
ja toimenpiteet.

Seuramme esimerkillisen tiukka Golfliiton 
edellyttämä EGA:n tasoitusmääräysten nou-
dattaminen sai kyllä vankan kannatuksen (86 
prosenttia), mutta kritiikkiä herätti muun mu-
assa vieraskentiltä vaadittavat leimat tuloskort-
teihin. Asiaan ottaa kantaa tasoitustoimikunnan 
puheenjohtaja Matti Kuoppamäki sivulla 10. 

Tiedottaminen
Tiedottaminen saa kokonaisuutena numeerisin 
arvioin varsin hyvät arviot, mutta kritiikkiäkin 
löytyy. Nettisivut, ilmoitustaulut ja sähköposti-
tiedottaminen ovat kaikki pienen parantami-
sen tarpeessa, se tiedostetaan. Kotisivujen uu-
distus muutama vuosi sitten jakaa vastaajat aina-
kin vapaiden kommenttien suhteen. Sivuille on-
kin tulossa muutoksia vielä ennen kauden alkua, 
muun muassa päänavigointi muuttuu.

Tietoväylää arvostetaan, mutta joku olisi sii-
tä valmis myös luopumaan. Kahden lehden teko 
maksaa yhteisöllemme noin 8 000 euroa vuodes-
sa eli noin neljä euroa per osakas tai jäsen. Leh-
temme on ollut kaksi kertaa ilmestyvänä toisaal-
ta kevään ”herättely”-numero ja syksyllä koko 
kauden koostava tulos- ja tunnelmapaketti. Ai-
koinaan toimitettiin erikseen vielä vuosikirjaa-
kin, mutta sitä ei ole kukaan tainnut enää kaiva-
ta muutamaan vuoteen.

Sähköpostitiedottaminen ja tiedottaminen 
tekstiviestein, erityisesti kilpailuista ja tapahtu-
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mista, kentän hoidon toimista nousee ensi ke-
sän tiedottamista koskeviin panostuksiin. Seu-
ran sivuille on tulossa keskustelupalsta, jonka 
linjauksessa meillä on vielä mietittävää ennen 
kuin ”sana on vapaa”. Toisaalta anonyymi pa-
laute julkisesti houkuttelee, jotta saadaan mie-
lipiteet esiin, mutta vaarana on se, mitä esimer-
kiksi Golfpiste.comin suositulla nettifoorumil-
la olemme kevään aikana saaneet kokea: täysin 
asiattomia ja pahansuopaisia viestejä saattaa jää-
dä pyörimään päiviksi ilman kontrollia. Mitään 
sensuuria emme haluaisi varsinkaan omassa yh-
teisössämme ruveta viljelemään, siksi jollain ta-
valla haluamme kontrolloida, kuka palstoille kir-
joittaa. Luonnollisesti avattava palvelu vaatii niin 
sanottua moderointia, joka tullee työllistämään 
joko luottamushenkilöitä seurassa tai toimivaa 
johtoa. Asia on kuitenkin koettu niin tärkeäksi, 
että askel on otettava ja keskustelu avattava.

Vieraspelaaminen
Green fee -pelaajia koetaan Lohjalla nyt olevan 
sopivasti noin 52 prosenttia kysymykseen vas-
tanneiden mielestä. Liikaa heitä näkee olevan 
vain viisi prosenttia, kun taas yli viidennes toi-
voisi näkevän heitä lisää. Itse green fee -maksu 
jakaa sekin hieman mielipiteitä vastaavasti, eli 
hieman yli puolet pitää tasoa sopivana, pieni vä-
hemmistö (kahdeksan prosenttia) liian halpana, 
ja lähes neljännes liian kalliina. Yritystapahtumi-
en suhteen jakauma on likipitäen sama. 

Johtopäätöksenä voisi summeerata, että puo-
let pelaajistamme pitää nykytilaa tasapainoisena. 
Pieni, alle 10 prosenttia vähemmistö kokee, et-
tä green fee on liian halpa, pelaajia on liikaa sa-
moin kuin yritystapahtumia. Yksi viidennes ha-
luaisi lisää green fee pelaajia vaikka hintoja pu-
dottamalla ja yhdellä viidenneksellä ei ole asi-
assa mielipidettä.

Hallitus pohti kevään alussa pitkään green fee 
tasoamme, johon loppujen lopuksi tehtiin pieni 
viiden euron korotus. Ei siksi, että meidän green 
fee olisi jotenkin liian halpa, vaan enemmänkin 
heijastamaan vastaavantasoisten kenttien green 
feetä. Samalla vieraiden tuonti kentälle suhtees-
sa normaalihintaan parani hieman, koska niihin 
hintoihin ei koskettu. Eli tällä halutaan viestittää 
edelleen sitä, että haluamme kenttiemme olevan 
ennen kaikkea omien pelaajiemme sekä heidän 
vieraiden käytössä.

Yritystapahtumien määrää yritetään ihan 
budjetinkin tasapainon vuoksi hieman lisätä. 
Viime vuosi oli selkeästi haastava, tosin muu-
tamat uskolliset asiakkaamme edelleen halua-
vat tuoda kisansa juuri meille. Ensi kesän ky-
syntä on ollut kohtuullista ja tullemme teke-
mään ihan mukavan tilin myös tarjoamalla ar-
kipäivinä kenttämme yritysten laadukkaiden 
golf-tapahtumien näyttämöksi. Tärkeää se on 
myös uusille ravintolayrittäjille, sillä heidän lii-
kevaihtoon isohkoilla yritystapahtumilla on sel-
keä merkitys.

Yleisarvosana
Miten koet St. Laurence Golfin ”kokonaislaa-
dun” muuttuneen muutaman viime vuoden ai-
kana? Kysymykseen vastasi 60 prosenttia sen 

suuntaan, että kokonaislaatu on parantunut. 
Kymmenys vastaajista kokee asioiden menneen 
huonompaan suuntaan. Vajaa kolmannes (30 
prosenttia) ei ole huomannut eroa entiseen. 

Kouluarvosanoin parhaat arviot keräsivät 
kenttämestarit sekä heidän henkilökuntansa, 
molemmat 8,8. Seuraavaksi parhaiten pärjäsi-
vät StLG:n toiminta yleensä, toimitus-/toimin-
nanjohtaja sekä caddie masterit, kaikki 8,3 keski-
arvolla. Molemmat hallitukset saivat nekin kes-
kiarvoksi tasan 8,0.

Sanallisen palautteen puolella kritiikkiä sen 
sijaan kylvettiin surutta. Vaadittiin hallitusten 
eroa, kenttämestareiden vaihtoa, toimitusjohta-
jaa joka päivä töihin myös viikonloppuisin ja 
muuta samansuuntaista. Kaikella kritiikillä on 
paikkansa ja siihen pyritään reagoimaan – sik-
sihän näitä kyselyitä tehdään. Mutta Iso linja on 
kuitenkin ainakin tämän kyselyn nimissä koh-
dallaan ja sen päälle on hyvä lähteä tekemään 
pientä säätöä entistä paremmaksi. 

Lopuksi rehellisyyden paikka
Viimeinen numeerisesti arvioitu osa-alue oli jo-
kaiselle vastaajalle tarkoitettu ”peiliin katsomi-
sen paikka”. 

Itselleen golfin pelaajana arvosanat painottui-
vat 7 ja 8 paikkeille, keskiarvolla 7,4. Ihan sille 
tasolle ei yltänyt vastaajien omat arviot kehitty-
miselle viime kauden aikana, keskiarvon jäädes-
sä lukuun 6,9. Oma sääntötuntemus on tasolla 
7,5. Heikoimman arvosanan vastaajat antoivat 
itselleen vapaaehtoistoimijana (5,6) sekä Klubin 
hengen rakentajana (6,9).

Vapaat kommentit
Kyselyn mittaan oli mahdollista jättää vapai-
ta kommentteja kunkin osa-alueen kohdalla. 
Kommentteja tuli yhteensä 90 sivua! Ne on toi-
mitettu ja käsitelty molemmissa hallituksissa se-
kä kentän ja kiinteistöjen osalta kenttätoimikun-
nassa. Sieltä on poimittu muutamia hyviä ide-

oita joko jo ensi kaudella tai tulevaisuudessa to-
teutettaviksi.  

Osa vapaista kommenteista paljastaa myös 
edelleen tiedottamisen ja tiettyjen perusasioiden 
kertaamisen tarpeen. Pientä itseruoskintaa ottaa 
ainakin toimitusjohtaja itselleen, koska Lohjal-
la on moni pelaamiseen liittyvä asia muuttunut 
viime vuosien aikana. On selkeä tarve vakiin-
nuttaa käytäntöjä. Olemme varmasti suhteelli-
sen lähellä sitä, mutta ei ehkä vielä. Haluamme 
hallituksissa tehdä kaiken mitä voimme, jotta ne 
muutamatkin soraäänet voisivat kääntyä mie-
luummin St. Laurencen puolesta kuin meitä it-
seämme vastaan. 

Jatko
Kyselyn tulosten analysointi jatkuu vielä kauden 
lähestyessäkin. Niistä käydään erillinen keskus-
telutilaisuus alkukesän aikana Klubilla. Paino-
pisteenä tulee olemaan saadun palautteen kyt-
keminen valittuun strategiaan, jossa painopis-
teenä ovat Klubin henki, Huippuolosuhteet se-
kä Vakaa talous.

Palautetta ja jatkokeskustelua 
Tulemme nettisivuilla julkistamaan laajemman 
aineiston numeerisista arvioista kyselyssä tämän 
yhteenvedon tueksi. Vapaita kommentteja em-
me sellaisenaan jaa hallitusten ja toimikuntien 
ulkopuolelle, mutta niistä poimitaan yhteenve-
dot keskustelunpohjaksi myös avattavalle netti-
palstallemme ennen kauden alkua. Voit myös 
haastaa oman toimikuntasi tai meidät henkilö-
kunnassa, jos joku asia on sellainen, että haluat 
olla sen suhteen aktiivinen. Laita sähköpostia, 
soita tai tule käymään!

St. Laurence Golf kiittää kaikkia kyselyyn vastan-
neita! Nimensä kyselyyn vastaamisen jälkeen jät-
täneiden kesken arvonnassa 4 hengen pelipaketin 
voittajaksi ruokailuineen selvisi osakkaamme Ilk-
ka Tonterin. Onneksi olkoon!

Me stlaurencelaiset löydämme kyllä Pyhiksen ja Kalkkiksen 1-teelle, mutta se ei ole aina niin sel-
vää vieraspelaajille. Mahtaako moni meikäläinen edes nähneensä oheista opastetta Klubin edessä? 
Opasteiden uusinta on työn alla.
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Tämän kirjoituksen otsikko tuli osakasky-
selyn vapaista kommenteista, jossa ”maa-
laisjärkeä” haluttiin sääntö- ja tasoitustoi-

mikunnan päätöksiin. Kysymykseen EGA-tasoi-
tuksen osalta vastasi 393 osakasta ja heistä 86 
prosenttia oli tyytyväisiä meidän tapaamme seu-
rata tasoitusta. Keskustelua herättää vieraskentil-
lä tehty tasoituskortti. Kuuleman mukaan seu-
ramme jäsenille naureskellaan, kun he haluavat 
”leiman” korttiinsa voidakseen palauttaa sen ta-
soituskelpoisena omaan seuraansa.

On ymmärrettävää, että tällainen naureske-
lu ei tunnu hyvältä pelaajasta, joka vain haluaa 
varmentaa että hän noudattaa liiton määräyk-
siä, joissa sanotaan yksiselitteisesti, että jokai-
nen harjoituskierros on etukäteen tasoituskier-
rokseksi  ilmoitettava. Liiton määräyksissä ei 
oteta kantaa siihen pelataanko kierros koti- tai 
vieraskentällä. Vielä erikoisemmaksi asian te-
kee sen, että jopa liiton edustajien kommentit 
tämän määräyksen noudattamisen osalta ovat 
vähintäänkin eriskummallisia.  Jos etukäteisil-
moitusta, tarvitsee noudattaa vain kotikentän 
tasoituskierroksilla, niin mitä merkitystä koko 
määräyksellä on.

Taidamme olla jonkinlainen poikkeus etu-
käteisilmoitusmenettelyn osalta koko golfyh-
teisössä.

Seuran tasoitustoimikunta tai hallitus ei voi 
kumota liiton määräyksiä, mutta hallitus on 
päättänyt että tulevana kautena vieraskenttien 
tasoituskierrosten osalta riittää kun kortti on asi-
anmukaisesti täytetty, sitä ei tarvitse ”leimata” 
naureskelevien caddie masterien toimesta. Tie-
tysti on muistettava, että pelattu kenttä on EGA:
n määritysten mukainen, tämä varsinkin ulko-
maisten kenttien osalta.

Toinen paljon puhetta aiheuttanut asia: jou-
duimme viime kaudella hylkäämään todella pal-

Sääntö ja tasoitustoimikunnalta kaudelle 2010

Tarvitaanko tasoituksen  
seurannassa ”maalaisjärkeä”?

jon tuloskortteja, jotka olivat joko puutteellisesti 
täytettyjä tai sitten niitä ei ollut ilmoitettu tasoi-
tuskierrokseksi. Jonkin verran oli myös kortteja, 
joista ei saanut mitään selvää. Onneksi ne olivat 
pieni vähemmistö.

Tämä asia on täysin yksiselitteisesti määrätty 
EGA:n tasoitusmääräyksissä ja jopa liiton kanta 
on selvä.  Harjoituskierros on etukäteen ilmoitet-
tava tasoituskierrokseksi. Tähän meillä on kol-
me eri tapaa: 

•  ennen kierrosta caddie masterille ilmoit-
tamalla 

•  nettivarauksen yhteydessä ruksaamalla 
kohdan ”Tasoituskierros”

•  toimiston ollessa suljettuna pallorännikir-
jaan ruksaamalla ”Tasoituskierros”

Tasoituskierroksen tuloskortin voi joko jättää 
toimistoon/postilaatikkoon tai sitten syöttää it-
se Nexgolfin kautta. Katso oheinen malli siitä, 
mitkä tiedot kortissa on oltava, jotta se voidaan 

hyväksyä liiton ohjeiden mukaisesti. 
Olisi erittäin toivottavaa, että mahdollisim-

man moni käyttäisi Nexgolfia ja syöttäisi itse 
kortit järjestelmää. Se vähentäisi toimiston työ-
tä ja antaisi itselle varmuuden siitä että, kortti on 
vaikuttamassa tasoitukseesi ja EGA-tasoituksen 
voimassaoloon. Toimisto opastaa kaikkia haluk-
kaita Nexgolfin käytössä.

Muistattehan että EGA-tasoitus on voimas-
sa, kun jätät neljä hyväksyttyä korttia kauden 
aikana. Jos tasoituskortissasi on tähti (*) tasoi-
tuksesi perässä, niin asia on osaltasi kunnossa. 
Jos tuota tähteä ei ole niin sinulla ei ole virallis-
ta tasoitusta ja saat sen voimaan jättämällä kol-
me tasoituskorttia.

Jos ei omaa virallista tasoitusta voi kyllä osal-
listua seuran kilpailuihin, mutta ei saa mahdol-
lisia palkintoja.

Mikäli haluat keskustella tasoitukseesi liitty-
vistä asioista tai sinulla on perustelut tarpees-
ta muuttaa tasoitustasi, voit aina ottaa yhteyttä 
allekirjoittaneeseen tai kehen tahansa sääntö- ja 
tasoitustoimikunnan jäseneen.

Iloisia tasoituskierroksia kaudelle 2010!

Matti Kuoppamäki
040-504 2518

matti.kuoppamaki@hrsoft.fi

Sääntö- ja tasoitustoimikunta  
2010 
Puheenjohtaja: Matti Kuoppamäki
matti.kuoppamaki@hrsoft.fi 
puh. 040-504 2518 
Jäsenet: Jukka Heiskanen, Susanna  
Länsimäki, Teppo Mattila, Antti Pesola 
ja Sirpa Ärmänen
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Arvoisa golfväki - tervetuloa uudistuneeseen Laurence Housen Klubira-
vintolaan aloittamaan vuoden 2010 golfsesonkia!

Olemme palautteiden ja toiveiden pohjalta luoneet ravintolaan kon-
septin, josta jokaiselle löytyy maukasta suuhun pantavaa niin pienempään 
kuin suurempaankin nälkään.

Hieman taustastamme: olemme yrittäjäpariskunta, joka perusti Lohjan 
Juhlaserviisi Oy:n vuonna 2004. Juhla- ja pitopalvelutoimintamme tuki-
kohtana on toiminut Metsola Sali Malminkadulla Lohjalla.

Hellevi on pitkänlinjan ravintola-ammattilainen, joka valmistui tarjoi-
lijaksi ravintolakoulu Perhosta vuonna 1975. Samaisessa opinahjossa hän 
sai työnjohdollisen puolen koulutuksen, valmistuen hovimestariksi vuonna 
1982. Yrittäjän kokemus ja koulutus yhdessä ovat tehneet Hellevistä rautai-
sen ammattilaisen niin ravintolan salin kuin keittiönkin puolella.

Matti on valmistunut Porvoon matkailuopistosta vuonna 1981. Lyhyen 
Saksassa vietetyn ajan jälkeen hän aloitti työt Siuntion kylpylässä samaise-
na vuonna. Työura Siuntiossa kesti aina vuoteen 2002. Työtehtävät jakau-
tuivat alun kylpylän vastaanoton töistä myyntipalvelun tehtäviin.

Juhlaserviisi jatkaa toimintaansa Laurence Housesta käsin myöskin 
golfsesongin ulkopuolella, joten klubin tiloja on mahdollisuus varata yk-
sityistilaisuuksiin tai tilata tarjottavat mukaan otettavaksi.

Tervetuloa viihtymään ja nauttimaan Laurence House Klubiravinto-
lan herkuista! 

Huom! Avainasiakkaille annamme kaikista tuotteista 5 %:n alennuksen 
ja tarjoamme sähköisen maksamisen Klubikortilla viime kaudella aloite-
tun tavan mukaan. Kortti käy myös majalla!

Kuumaa golfkesää toivotellen,
Hellevi Tainio-Sepponen ja Matti Sepponen henkilökuntineen

PS. Kauden kisakalenteri alkaa olla jo kasassa ja yritystapahtumiakin on 
luvassa ensimmäiseksi kesäksemme mukavasti. Muutamia merkkipäiviä 
tai muita juhlia mahtuu vielä esim. Vintille, joten ole aikaisin liikkeellä, jos 
suunnittelet jotain erityistä omalle Klubillesi.

Seisovasta pöydästä
• alkupalat, lämminruoka ja jälkiruoka 
• liha-, kala- ja kasvisvaihtoehdot
• 2 kattausta klo 12.00 ja 14.30
• Hinta: 27 euroa
•  20.4. mennessä ennakkovaraajan  

etuna 5 prosentin alennus.

Pöytävaraukset puh. 019-383 771 

Tervetuloa!

Ravintola Laurence House 

Ravintola Laurence Houselle uusi 
emäntä ja isäntä



Kilpailutoimikunta 2010 
Puheenjohtaja Petri Granat 
petri.granat@hyrles.fi 
puh.040-556 7148 
Jäsenet: Jukka Heiskanen, Petri Hesso, 
Jarno Joensuu, Kari Lindström, Nea 
Rantanen ja Matti Sorri.

Kilpailutoimikunnan  
puheenjohtaja  
Petri Granat

Kilpailutoimikunnan palsta

Päätimme viime kaudella kannustaa kaikkia jä-
seniämme pudottamaan tasoitustaan ja ennen 
kaikkea jättämään tasoituskortteja EGA-tasoi-
tuksen vaatimat neljä kaudessa. Hieman seu-
ramme EGA-kelpoiset tasoitukset lisääntyivät 
edellisestä kaudesta, mutta vieläkin on lähes tu-
hat jäsentä, joilla ei ole virallista tasoitusta!

Olet sitten tavallinen kilpailematon klubigolf-
fari tai oikeasti kilpaluihin osallistuva pelaaja, 
on suhteellisen helppo pitää tasoitus ajan tasal-
la. Jos pelaat vähän, ota heti alkukaudesta ta-
vaksesi ilmoittaa ennen kierrosta caddie maste-
rille, että pelaat tasoituskierroksen. Tasoitukse-

si nousee pahimmillaan kymmenyksen tai kak-
si, mutta parhaimmillaan putoaa huomattavasti 
enemmän. Eikö ole kohtuullista ja omantunnon 
kannalta oikein, että pelaat oikealla tasoituksel-
la, jota ei tietoisesti ole säästelty tai vastaavas-
ti paranneltu?

Suurin pudottaja vuonna 2009 oli Jani Lehti-
nen! Hän aloitti tasoituksella 54 ja päätyi tasoi-
tukseen 9,9. Tulos oli sekä absoluuttisesti että 
suhteellisesti seuran paras. Janille seura myöntää 
yhden seuran pelioikeuksista kaudelle 2010.

Lisäksi palkitaan paras kilpailuun ennakkoon 
ilmoittautunut eli Jens Lindström. ”Jeppe” pu-

dotti tasoitustaan luvusta 34,5 päätyen tasoituk-
seen 18,1. Jepelle on luvassa junioripelioikeus 
kaudelle 2010.

Vuoden 2010 kilpailuun ei tarvitse erikseen 
ilmoittautua, vaan siinä ovat automaattisesti mu-
kana kaikki seuramme jäsenet. Eniten suhteelli-
sesti pudottanut palkitaan. Jos kisa päätyy tasa-
tulokseen, voittaja on enemmän absoluuttisesti 
tasoitustaan pudottanut pelaajamme.

Ps. Hoida svingisi ja lähipelisi kuntoon jo kevääl-
lä. Katso sivulta 17. Turkka Stenlundin kurssi- 
ja opetustarjonta!

Oletko Sinä St. Laurence Golfin ”Suurin pudottaja 2010”
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St. Laurence Golfissa pelataan kauden aikana 
useita eri kilpailuja. Ohessa hieman selvennystä 
varsinkin vähemmän pelanneille, mistä eri pe-
limuodoissa on kysymys.

Lyöntipeli, scratch (scr) 
Pallo pelataan reikään asti joka reiällä. Laske-
malla yhteen kaikkien reikien tulokset saadaan 
pelaajan scratch-tulos (bruttotulos). Tasoituksia 
ei huomioida. Tyypillisiä kisoja ovat mestaruus-
kisat, liiton avoimet kilpailut sekä meillä 2010 
mm. AUDI Tour -kilpailu ja Jalo’s Shoot out.

Lyöntipeli, tasoituksellinen (hcp) 
Scratch -tuloksesta (brutto) vähennetään pe-
laajan pelitasoitus (hcp) ja saadaan nettotulos 
(netto).

Pistebogey (pb) eli stableford 
Pelaaja saa kaksi pistettä, jos hän pelaa reiän tu-
lokseen ”oma par”. Jokaisesta lyönnistä alle oman 
parin hän saa yhden pisteen enemmän. Tulok-
sella oma par +1 pelaaja saa yhden pisteen ja 
sitä huonommalla tuloksella 0 pistettä. Pelaa-
jan tulos on kaikkien reikien yhteenlasketut bo-
geypisteet.

Oma par on reiän par -luku + tasoituksen 
mukaiset lisälyönnit. Lisälyönnit jaetaan ken-
tän eri rei’ille tuloskortissa olevan hcp -luvun 
mukaan. Esim. slope -tasoituksella 29 saa 2 li-
sälyöntiä rei’illä joiden hcp -luku 1-11, ja 1 lisä-
lyönnin rei’illä joiden hcp -luku on 12 – 18. Yh-
teensä siis 29 lisälyöntiä.

Reikäpeli (rp)  
Reikäpelissä pelaavat kaksi osapuolta vastak-
kain. Reiän voittaa se osapuoli, joka lyö reiällä 
vähemmän lyöntejä. Reikäpeliottelun voittaa se 
osapuoli, joka käyttää reiän pelaamiseen vähem-

Kilpailumuodot
män lyöntejä. Meillä perinteisiä reikäpelejä ovat 
Reikäpeli-CUP, Captain¨s Cup (foursome reikä-
peli) sekä rp-mestaruuskisat.

Lippukilpailu 
Pelaajalle annetaan lähtiessään mukaan lippu.. 
Kun pelaaja on lyönyt kentän par –luvun + oman 
pelitasoituksensa määrän lyöntejä hän asettaa 
lipun omalla nimellään merkittynä siihen koh-
taan missä pallo on. Se pelaaja, joka pystyy vie-
mään lippunsa pisimmälle, voittaa kilpailun.

Greensome (gs) 
Kahden hengen joukkuepeli. Molemmat jouk-
kueen pelaajat lyövät aloituslyöntipaikalta. Jouk-
kue valitsee jommankumman pallon pelipallok-
seen. Valitulla pallolla jatkaa se pelaaja, jonka 
pallo poimittiin pelistä pois. Palloa lyödään tä-
män jälkeen vuoron perään reikään asti.

Scramble
2 – 4 hengen joukkuepeli. Kaikki pelaajat lyövät 
pallonsa tiiltä. Joukkueen palloksi valitaan yksi 
pallo. Pelaaja, jonka pallo valittiin joukkueen pe-
lipalloksi, merkitsee kohdan, ja lyö ensiksi. Muut 
pelaajat pudottavat tai asettavat pallonsa enin-
tään yhden mailanmitan päähän merkitystä pai-
kasta, ei kuitenkaan lähemmäksi lippua. Hiekka-
esteissä pallojen asema palautetaan samaksi kuin 
valitun pallon asema, esim. jos valittu pallo on 
jalanjäljessä, lyövät kaikki pallonsa jalanjäljestä. 
Peli jatkuu samalla tavalla jokaisen lyönnin koh-
dalla; kuitenkin viheriöillä pallo asetetaan.

Texas scramble 
3 – 4 pelaajan joukkuepeli kuten scramble, mut-
ta pelaajista se, jonka pallo valittiin jatkopalloksi, 
jättää aina seuraavan lyönnin väliin jolloin peli 
hieman nopeutuu.

Best ball
2 – 4 pelaajan joukkuepeli. Kaikki pelaajat pe-
laavat omaa peliään ja kirjaavat tuloksensa sekä 
lyönnit että pistebogeypisteet omalle tuloskor-
tilleen. Kaikki käyttävät omaa pelitasoitustaan 
(slope). Varsinaiselle kilpailukortille kirjataan 
kunkin väylän suurin pistemäärä, pelimuodon 
mukaan 1 – 3 parasta pistetulosta. Esim. kah-
den hengen joukkuepelissä jos toinen pelaaja 
saa 3 pistettä ja toinen 2 pistettä, kirjataan tu-
lokseksi 3.

Takasivulta löydät kesän kilpailukalenterin. 
Tervetuloa mukaan kisaamaan!
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Naistoimikunnan palsta

Naistoimikunta on käynyt läpi jäsenky-
selyn tuloksia kevään aikana ja yrittää 
huomioida toiveet ja risut toiminnas-

saan tulevalla kaudella parhaansa mukaan. 
Kyselyn tähän osioon vastasi yhteensä 377 jä-

sentä, joista suurin osa oli miehiä. Naisten toi-
mintaan ja tapahtumiin erittäin tyytyväisiä oli 
kuusi prosenttia, melko tyytyväisiä 10 prosent-
tia, ei tyytyväinen eikä tyytymätön 15 prosent-
tia, ei kovin tyytyväinen yksi prosentti sekä ei 
lainkaan tyytytyväinen yksi prosentti vastaajis-
ta. Suurimmalla osalla vastaajista, 65 prosentil-
la ei ollut mielipidettä asiasta mikä kertoo, että 
iso osa naisjäsenistä ei ole osallistunut juurikaan 
toimintaan tai ovat miehiä. Tulkaahan ihmeessä 
mukaan, miehetkin ovat lämpimästi tervetullei-
ta Jazz Golfiin 19.6.

Vapaissa palautteissa toivottiin myös enem-
män leikkimielisiä tapahtumia sekä peli-iltoja il-
man kilpailemista. Tulevalla kaudella ensimmäi-
nen peli-ilta 27.5. on leikkimielinen kolme mai-
laa ja putteri -kisa. Tämä ei vaikuta tasoitukseen 
lainkaan. Siis kaikki mukaan nauttimaan keväi-
sestä hauskasta peli-illasta. Toinen leikkimieli-
nen kisa on parikisa heinäkuun lopussa. 

Aloittelijoille ja golfista kiinnostuneille pi-
detään naisten sunnuntaina 13.6. par3-kentäl-
lä oma tapahtuma. Jos sinulla on ystävätär, jo-
ka miettii golfin aloittamista, niin kerro hänelle 
päivästä. Tarkempi ohjelma tulee toukokuussa 
ilmoitustaululle ja tietenkin nettisivuille. 

Koska meillä on myös paljon naisia, joilla 
on tavoitteita pelillisesti, niin oikeita kilpailuja-
kin pitää olla. Optikko Nyman Synsam Ladies 
Open pelataan tänä vuonna kesäkuun alussa 
sunnuntaina 6.6. kahdessa sarjassa. 

Henkilökohtaisia kisailtoja ovat heinäkuun 
ensimmäinen peli-ilta, jolloin pelataan pistebo-
geyta punaisilta sekä perinteinen seuran mes-
taruuskisoihin valmistava elokuun lyöntipeli-
ilta sinisiltä. Tänä vuonna kaikki tasoituksella 
18.5 tai enemmän pelaavat saavat pelata punai-
silta pistebogeytä, siis ei ole pakko pelata sinisil-
tä lyöntipeliä, jos ei halua. Tietenkin itsensä saa 
haastaa ja tulla sinisille. Tämä muutos on tehty 
useista toiveista johtuen. Sinisiltä pelaavat omis-
sa ryhmissään ja punaisilta pelaavat omissaan.

Seuraotteluita pelataan tänä kesänä Nurmi-
järveä vastaan ja Peuramaan Ladyt ovat haas-
taneet meidät otteluun ensimmäistä kertaa. 
Suunnitteillla on myös muuta yhteistoimintaa 
lähiseurojen kanssa. Katsotaan mitä saamme ai-
kaiseksi.

Tiedotusta hoidamme tänä vuonna ladytoi-
mintavihkosen, ilmoitustaulun, netin ja uutis-
kirjeen kautta. Toivottavasti tiedot tapahtumista 
tavoittavat kaikki niistä kiinnostuneet. Lopuksi 
vielä haluan muistuttaa, että kaikki me seura-
toimintaan osallistuvat teemme tätä työtä va-
paaehtoisesti ilman palkkaa ja kaipaamme mu-
kaan uusia käsiä tekemään tätä työtä. Tervetu-
loa rohkeasti mukaan ladytoimintaan ja muihin 
seuran aktiviteetteihin. 

Positiivista ja suvaitsevaista golfkautta!
Sirpa Ärmänen, ladykapteeni

Ladyjen tapahtumakalenteri
Huhtikuu
●  Kauden avajaiset 27.4.2010 klo 18 

klubitalon yläkerrassa.

Toukokuu
●  Peli-ilta torstaina 27.5.2010 klo 16 

alkaen 18 r. kolme mailaa ja putteri  
Kalkki-Petteri

Kesäkuu
●  Eclectic- ja Birdiekierrosten  

pelaaminen alkaa molemmil-
la kentillä tiistaina 1.6.2010. Lisä-
tietoja tulee naisten pukuhuoneen 
ilmoitustaululle huhtikuun aikana.

●  Ryhmäkisan pelaaminen  
alkaa tiistaina 1.6.2010 /  
pistebogey

●  Optikko Nyman Synsam Ladies 
Open, 18 r. hcp / pb ja lp  
sunnuntaina 6.6.2010  
Kalkki-Petteri 

●  Valtakunnallinen naisten 
sunnuntai 13.6.2010.

●  Seuraottelu StLG–NGK tiistaina 
15.6.2010 Kalkki-Petterillä 
Tarvitaan 10 naista StLG:stä

●  Jazz golf 18 r. scramble 3-hengen 
joukkueet, yksi lady ja kaksi herraa, 
lauantaina 19.6.2010 Kalkki-Petteri

Heinäkuu
●  Ryhmäkisa-, Eclectic- ja  

Birdie -kilpailut jatkuvat
●  Peli-ilta torstaina 1.7.2010 klo 15  

alkaen 18 r.  pistebogey Pyhä Lauri 
●  1. seuraottelu Lohjalla Peuramaata 

vastaan 7.7.2010 klo16 alkaen,  
tarvitaan 8 ladyä StLG:stä. 

●  Päivän pelimatka 14.7. Kanava 
Golfiin Vääksyyn. Kyseessä on  
ensisijaisesti ladyjen matka,  
mutta muutkin saavat osallistua, 
jos bussissa on tilaa.

●  2. seuraottelu Peuramaalla 
28.7.2010 klo16 alkaen,  
tarvitaan 8 ladyä StLG:stä.

●  Peli-ilta torstaina 29.7.2010 klo 15  
alkaen /18 r. parikisa, greensome 
2hlön joukkueet Kalkki-Petteri

Elokuu
●  Ryhmäkisa-, Eclectic- ja Birdie  

-kilpailut päättyvät 31.8.2010 
●  Peli-ilta torstaina 12.8.2010  

klo 15.30 alkaen 18 r. tasoitukselli-
nen lyöntipeli sinisiltä ja pistebo-
gey punaisilta tasoituksen mukaan  
Kalkki-Petteri

●  StLG:n mestaruuskilpailut  
la 21.8.2010 ja su 22.8.2010

Syyskuu
●  Syyskisa 18.9.2010 18 r. hcp /pb  

ja lp Kalkki-Petteri ja kauden  
päättäjäiset.

Positiivisuutta peliin

Naistoimikunta 2010
Puheenjohtaja: Sirpa Ärmänen,  
sirpa.armanen@pp.inet.fi,  
puh. 0400-483 113
Sihteeri: Nea Rantanen
Jäsenet: Miia Granat, Elvi Hauta-Aho, 
Eha Kunnala ja Jutta Sohlberg.

Naisten kauden avajaiset 
27.4.2010 alkaen klo 18 klubitalon yläkerrassa
Ohjelmassa lisätietoa ladytoiminnasta, kesän treeneistä,  
tulevan kauden golf-muodista. Merkitse aika jo kalenteriisi. 

Tervetuloa  Naistoimikunta

Naistoimikunta järjestää:
Jazz golf lauantaina 
19.6.2010 
ja Lohjan Jazzklubi! 
Perinteinen kisa on palannut kisa-
kalenteriin. Jazz golf pelataan 
yhteislähtönä 3-hengen joukkuein  
scramblena. Joukkueessa tulee olla yksi 
lady ja kaksi miestä. Joukkueen saa 
koota kuka vaan seuran jäsenenä oleva 
nainen tai mies. Ladyn tulee olla seuran 
jäsen, mutta herrat saavat olla myös 
vieraspelaajia. 

Kisan jälkeen on ruokailu ja tallin  
vintillä Lohja Jazzklubin konsertti. 
Konserttiin saa ostaa myös lipun  
erikseen, mikäli ei pääse itse kisaan. 

Kisassa tulee olemaan tuttun tapaan 
”erikoiskilpailuja”. Joukkueita kannattaa 
alkaa kokoamaan heti kauden alussa. 

Laita päivä jo muistiin, tätä tapahtumaa 
ei voi jättää väliin! Laitetaan upea 
kiertopalkinto taas kiertoon ja muitakin 
hyviä palkintoja on tiedossa.

Lisätietoja nettisivuilla toukokuussa.
Tervetuloa!
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Midi-iltapäiviä
Pidetään sunnuntaisihin 30.5., 27.7. ja 5.9. 
Midikorttien pelaaminen alkaa taas 1.5.2010.
Seuraa kauden aikana uutisiamme nettisivuiltamme!

Senioritoimikunnan palsta

Senioritoimikunta 2010
Puheenjohtaja: Anne Sorri,  
anne.sorri@dnainternet.net,  
puh. 040-776 8168
Jäsenet: Riitta Jämsä, Kyösti Laakso ja 
Risto Rantanen

Midi-toimikunta 2009
Puheenjohtaja: Hannu Teivastenaho
Jäsenet:  Andrei Klimenko, Jouni Nie-
minen, Kari Lindström ja Petri Granat

Kun kirjoitan tätä, on ulkona 
vielä korkeat kinokset lunta ja 
pakkasta. Tuntuu hyvin kau-

kaiselta ajatella golfin pelaamista ko-
tikentällä. Mutta joka vuosi olemme 
ennemmin tai myöhemmin päässeet 
pelaamaan.

 Senioritoimikunta on kokoontu-
nut ja tehnyt alustavan tapahtumaka-
lenterin kesää varten.

Kauden avajaiset
Seniorikauden avajaiset pidetään 4.5. 
klo 18. klubitalon yläkerrassa, jonne kaikki seni-
orit ovat tervetulleet. Siellä kerrotaan tarkemmin 
kesän tapahtumista ja jaetaan senioreiden lopul-
linen tapahtumakalenteri. Sen saa myös toimis-
tosta, jos ei pääse avajaisiltaan.

Maanantaiaamuisin jatketaan leikkimielisten 
kilpailujen (“Treffit”) pelaamista vuorotellen Py-
hiksellä ja Kalkkiksella. Tänä kesänä pelataan 
kaksi kilpailua myös par 3:lla. Treffit ovat joka 
toinen maanantai 24.5. alkaen. 

Seuraotteluita pelataan muutama omal-

la kentällä. Meidän vuoromme 
on myös järjestää 4-seuran ys-
tävyysottelu, jossa pelaavat mei-
dän lisäksemme Pickala, Master 
ja Kurk. Se pelataan 2.9.2010.

Vierasotteluita ovat 31.5. Kurk 
Golfia ja myöhemmin kesällä Es-
poon Golfseuraa vastaan.

Pelimatkaa on suunniteltu 
Vierumäelle, jossa pelattaisiin 
uudempi kenttä. Matka on tar-
koitus järjestää 15.6.

Kuukausikilpailut pelataan 
entiseen malliin lisättynä M70 sarja ja Reikä-
pelimestaruuskin ratkaistaan tänä kesänä ihan 
normaalisti.

Juniori/seniori mestikset siirrettiin viime ke-
sänä joidenkin senioreiden toivomuksesta vii-
konloppuun, jotta myös työssäkäyvät seniorit 
pystyisivät osallistumaan. Tänä kesänä ne ovat 
myös viikonlopun aikana.

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

Senioreilla on järjestelyvastuu seuraavista 
kilpailuista kesän aikana; Senior Scratch Tour, 
Midsummer Latobar Open ja Everybody´s. Jos 
tunnet pienintäkin halua tulla mukaan järjes-
telyihin, ota minuun yhteyttä. On kiva toimia 
yhdessä!

Pyydän anteeksi viime kesän huonoa tiedot-
tamista, sillä minulla ei ollut kaikkien seniorei-
den sähköpostiosoitetta ja nettiyhteydet oman 
seuran sivuilla eivät toimineet. Toivottavasti tä-
nä kesänä saan tiedotteet oman seuran sivuille. 
Kannattaa myös seurata toimiston ilmoitustau-
lua, jonne pyrin myös laittamaan samat tiedot-
teet, mitä nettiin.

Senioritoimikunnan  
puheenjohtaja  
Anne Sorri

Tänä kesänä kentällämme järjestetään taas sunnuntai-iltaisin,  
Tea Jysmän johdolla pilatesta golfareille, alkaen 6.6.2010  
klo 19 – 20. Tunnin hinta on 15 € / kerta tai 140 € / 10 kertaa. 
Tunnit pidetään Klubitalon yläkerrassa

Golf-pilates on tarkoitettu kaikille kiinnostuneille seuran jäsenille. 
Jos tulee paljon kiinnostuneita, niin on mahdollista järjestää yksi 
ryhmä myös jonakin arki-iltana. 

Aloittelijoille järjestetään esittelykurssi, josta ilmoitetaan erikseen.
Ilmoittautumiset 16.5.2010 mennessä tea.jysma@jysma.fi

Method Putkisto PILATESTA GOLFAREILLE

Tea Jysmä
Liikuntapalvelu 
Tasapaino
www.lptasapaino.fi
tea.jysma@jysma.fi
Puh. 040-5944841
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Junioritoimikunta 2010
Puheenjohtaja: Erkki Suomalainen  
puh. 044 211 1963,  
erkki.suomalainen@suomi24.fi
Jäsenet: Petri Hesso, Elvi Hauta-aho,  
Juha Koivisto, Ilmari Böss, Tiina Ekroos, 
Aarre Mäenpää ja Arja Ekdahl 

Junioritoimikunnan palsta

Junioritoiminta on StLG:n toiminnan yksi 
tärkeimmistä osa-alueista. Tavoitteena on 
saada mukaan nuoria aktiiviseen golfyh-

teisön toimintaan. Olemme Nuori Suomi – Si-
nettiseura golfissa. Se on tunnustus seuran juni-
orityöstä ja samalla sitoumus tasapuoliseen se-
kä monipuoliseen kasvatukselliseen toimintaan. 
StLG:n Junioritoiminta tarjoaa mahdollisuuden 
golfin perustaitojen hankkimiseen ja hauskan 
harrastuksen pariin pääsemiseen. Lisäksi seura 
tarjoaa motivoituneille kilpagolfista kiinnostu-
neille nuorille mahdollisuuden kehittää itseään 
huippugolfin vaatimuksiin. 

Junioritoimikunnan uutena puheenjohta-
jana tällä kaudella toimii Erkki Suomalainen  

Junioritoimikunnan aktiivinen 
toiminta jatkuu

Jorma Kallion siirryttyä eläkepäiville ja nautti-
maan enemmän itse pelaamisesta. Muut uuden 
toimikunnan jäsenet näet ohessa. 

Talven aikana juniorit ovat harrastaneet mo-
nipuolisesti. Golfin lajiharjoitukset ovat pyöri-
neet Lohjan SportsGolfissa ohjaajien ja uuden 
promme Turkan johdolla marraskuusta lähtien.  
Osa junioreista kävi myös testaamassa kuntoaan 
Espanjan Costa Ballenassa. 

Ensi kesän toiminta on jälleen aktiivista. Kau-
den avajaiset ovat 17.4. klo 13 klubilla. Tällöin 
käydään tarkemmin läpi kesän suunnitelmia, in-

Free Drop 2010
Vuodesta toiseen yhdeksi kesän ko-
hokohdaksi pikkujunnujen kohdalla 
on osoittautunut golf-ammattilaisten 
Mikko Maneruksen ja Kalle Väinölän 
vetämä Free Drop tapahtuma. Lohja 
on ollut mukana lähes alusta asti ja nyt 
on jälleen aika laittaa päivä muistiin!

Maanantaina 7.6. klo 10
Tilaisuus on avoin kaikille junnuille!  
Ilmoittautumiset Nexgolfilla tai peli-
toimistoon (p. 019-357 821 tai  
caddie.master@stlg.fi). 

Jorma Kallio – Vuoden 
junnu-ohjaaja 2010
Seuramme junioritoimintaa vuodet 2005 
– 2009 ansiokkaasti kipparoinut Jorma 
Kallio on valittu Vuoden Junnu-ohjaa-
jaksi Suomessa. Valinnan teki Suomen 
Golfliitto. 

Jorman aikana seurastamme tuli Nuo-
ren Suomen Sinettiseura, seuramme juni-
oritoiminta nousi yhdeksi malliseuroista 
koko Suomessa, järjestimme kahdet SM-
kisat (joukkue 2007, lyöntipeli 2009) kak-
si Aluetourin ja yhden Tsemppitourin kil-
pailun, joka valittiin Etelän alueen par-
haaksi kilpailuksi 2007. Juniorimme saa-
vuttivat Jorman aikana useita SM-mita-
leita, joista merkittävimmät kotikisojen 
joukkuepronssi sekä yllätyshopea vuon-
na 2009.

St. Laurence Golf onnittelee Jorma 
Kalliota ja toivottaa hänelle antoisia elä-
kepäiviä golfin parissa!

formoidaan kesän harjoituksista ja ilmoittaudu-
taan niihin. Kesän harjoitukset ulkona aloitam-
me toukokuussa säiden salliessa. Juniorit pyri-
tään jakamaan ryhmiin iän ja tasoituksien pe-
rusteella. Kesä pitää sisällään paljon kilpailuja, 
tapahtumia sekä leikkimielistä kisailua. Kaikille 
löytyy sopivaa tekemistä! Lisätietoja junioreiden 
toiminnasta kannattaa katsoa seuran internet-
sivuilta. Muistakaa myös päivittää junioreiden / 
vanhempien yhteystiedot toimiston tiedostoon, 
niin saatte tietoa sähköpostilla. 

Hyvää kauden odotusta ja innostavia pelejä 
junioreille sekä muille pelaajille toivottaen,

Erkki Suomalainen, 
 junioritoimikunnan puheenjohtaja

Erkki Suomalainen vetää junnutoimikuntaa.

Method Putkisto PILATESTA GOLFAREILLE
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Hinnasto kaudella 2010
Pelioikeudet:
Aikuisten pelioikeus  800 €  
Mahdollisuus ottaa 25 pelikerran (päivä green fee) 
sarjakorttina tai 15 pelikertaa + yksi junioripelioikeus 
Junioripelioikeus alle 21v.  250 € 
Pelioikeus haettava erillisellä lomakkeella
Pelioikeudet ja junioripelioikeudet voi vuokrata pelitoimistostam-
me, p. 019 - 357 821.

Kalkki-Petteri ja Pyhä Lauri
Green fee (päivä green fee) Aikuinen /   9 reikää 
 Juniori   (Kalkki- 
 (alle 21 v.)  Petteri)
arkisin 60 €  / 30 € 35 € / 18 €
viikonloppuisin 70 € / 35 €  35 € / 18 €
alennuskaudella (3.10.2010 -) 40 € / 20 €  20 € / 10 €

Vieras green feet (myös viikonloppuisin)
Avainasiakkaan vieraana 35 € /15 € 20 € / 10 €
Pelioikeuden haltijan vieraana  45 € / 20 € 25 € / 10 €
alennuskaudella (3.10.2010 -) 20 € 10 €

10 green feen lippuvihko – vain StLG:n jäsenille ja osakkaille
(voimassa myös vkl) 500 € /100 € *)
*) juniorit 10 krt (9 reikää tai par-3 päivä green fee)

Alennus green feet (18 r.) Arkisin Viikon Alennus
  loppuisin kaudella
Avio/avopari-hinta 90 € 100 €  60 € 
Sotaveteraanit ilmaiseksi
Suomen Golfliiton Seniorit 45 € (voimassa arkisin ennen klo 15)
Golfpiste.comin kortti ”kaksi yhden hinnalla” -kertaedut
 normaalihinnoista

Par 3
(myös viikon-  StLG:n jäsen tai avain- muut pelaajat 
loppuisin) asiakkaan vieras
Par 3 - päivä GF
aikuiset 10 20
junnut  (alle 13 - 21v.) 5 10
junnut  (alle 12v.) ilmaiseksi 5

 StLG:n jäsen tai avain- muut pelaajat
 tai avainasiakkaan
 perheenjäsen
Par 3 – kausikortti (rajaton henkilökohtainen käyttöoikeus)
aikuiset 100 300
junnut  (alle 21v) 50 160

Vuokrahinnastot Avainasiakas Muut
Golf-autot *):
9 reikää / 18 reikää  15/25 € 25/40 €
Sarjakortti - 10 krt  150 €

Sähkökärryt 10 €  20 €

Vuokramailat tai -kengät   5 €  10 €
*) golf-auton käyttöön vaaditaan lääkärintodistus tai muu toimi-
tusjohtajan hyväksymä pätevä syy

Range
Esimerkkinä 40 palloa: Avain- StLG:n Muut
(PIN-koodi / kortti) asiakas jäsen
Aikuiset 1 € 1,5 € 2 €
Juniori 1 €
Vastaavasti hinnoiteltuna on myynnissä polettikortteja (5 € pantti).

Säilytystilat 
 Avain- StLG:n
 asiakas *) jäsen
Lukollinen lokero Klubilla 20 € 30 €
Bägivarasto: 50 € 70 €
Latauspaikka: 60 € 80 €

Golf-autot:150 €/kesäkausi, 300 €/koko vuosi sis. talvisäilytyksen
*) HUOM! avainasiakasalennus edellyttää pelioikeusilmoitusta 
15.4. mennessä

Ajanvarauksen toimistomaksut 
(normaalien ajanvarausehtojen ulkopuolelle ulottuvat varaukset) 
Avainasiakas itse sekä vieraat 5 €
Muut  10 €
Alennuskaudella 1.10.2010 -> (kaikki) 5 €
Tulospalvelumaksu  5 €

St. Laurence Golf Ry
Jäsenmaksut – EI LIITTYMISMAKSUA 2010
Aikuiset 100 €
Juniorit alle 21v. 50 €

Jäsenedut:
• yksi 20 € green fee seteli St. Laurence Golfiin (arvo käyttöajan-
kohdan mukaan jopa 50 €)
• 50 % alennus par 3-hinnoista
• St. Laurence Golfin jäsenlehti Tietoväylä 2 krt kaudessa
• Nettitunnukset ajanvaraukseen
• Golfliiton jäsenkortti ja Golf-lehti
• Tasoituksen ylläpito
• Pohjolan golf-vakuutus
Jäseneksi voi liittyä täyttämällä hakemuslomakkeen ja toimitta-
malla sen pelitoimistoomme. Hakulomakkeen voi printata osoit-
teesta: http://golfpiste.com/stlg/dms/Jäsenhakemus_2010.pdf 
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Pron palsta

Golf Academyn opetusohjelmat on raken-
nettu siten, että niin vasta-alkajat kuin gol-
fia jo pelanneetkin saavat yksilöllistä koulu-
tusta. Aloittelijan osalta tämä tarkoittaa sitä, 
että hänet perehdytetään pelin eri osa-alu-
eisiin, annetaan valmiudet omatoimiseen 
harjoitteluun sekä opetetaan pelaamaan 
golf-kentällä omatoimisesti.

Pidemmälle ehtineen osalta käydään perus-
teellisesti läpi pelin ydinalueita ja hiotaan ongel-
makohtia itse kunkin tekniikassa.

Kestävä menestys ja peli-ilo golfissa pohjaa 
paljolti siihen, että on alusta alkaen oppinut pe-
laamaan oikealla tekniikalla. Jos rakentaa svin-
gin alun perin väärinkäsitysten ja omatoimisten 
kikkailujen varaan, joutuu helposti loputtomaan 
kokeilujen ja muutosten suohon.

Tule mukaan kehittämään omaa osaamista-

si ja hanki valmiudet nauttia ensi kesän peleis-
tä entistä enemmän! Kevättalvi ja alkukesä ovat 
parasta aikaa saada svingisi ja lähipelisi ”oike-
alle väylälle”.

Opetus on jo käynnissä – tule  
mukaan
Kevään ja kesän opetustoiminta (kurssit ja pien-
ryhmä- ja yksityisopetus rangella) alkaa viimeis-
tään huhtikuun viimeisellä viikolla (vko 17). Yk-
sityisopetus ja kevään preppauskurssit ovat jo 
käynnistyneet. 

Toivottavasti löydät itsellesi sopivan kurssin 
oheisesta tarjonnasta.

Golf-terveisin,
Turkka Stenlund

PGA Pro, St. Laurence Golf

Tervetuloa Turkka Stenlundin 
Golf Academyyn!

Varmista kurssien ja teemaryhmien 
ajankohdat kotisivuilta tai pelitoimiston 
ilmoitustaululta!

Green card -kurssit vasta-alkajille 
ja jatkokurssit GC:n suorittaneille
• viikonloppuisin pe-su tai arki-iltaisin
• yhteensä 12 h, sis. teoriaopetuksen
• hinta 200 €
• ajankohdat – katso netistä kohdasta 
Ajankohtainen kurssitarjonta

Lasten ja nuorten ryhmät
• vasta-alkajille ja hieman pelanneille
• kesto 10 x 1,5h
• ajankohdat – katso netistä kohdasta 
Ajankohtainen kurssitarjonta
• HUOM! Varmista mukanaolo junnuryh-
missämme ja ole yhteydessä junioritoi-
mikuntaan

Tasoryhmien kausivalmennus 
• 7 kpl yhteisharjoituksia, á 1,5h/harjoi-
tus
• 3 kpl peliharjoituksia, á 9 reikää/
2 – 2,5h/harjoitus
• 3 kpl 30 min yksityisopetusta
• valmennus alkaa toukokuun alussa ja 
päättyy syyskuussa
• valmennuksen hinta on 60 €/ kk 
• tasoryhmät: hcp < 10 , 10 – 18, 18 – 27, 
27 – 36, 36 – 54 

Valmennuspaketit 
A. 4 h yksityisopetusta + 9 reikää peli-
opetusta
• hinta 250 €  
B. 2 h yksityisopetusta + 9 reikää peli-
opetusta
• hinta 150 €  

Peliopetus: 9 reikää + tekniikka-
harjoitteet (2,5h – 3h)
• yksi henkilö  100€
• kaksi henkilöä   150€  
• kolme henkilöä  200€
•sisältää green feen

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

Teemaklinikat sekä naisten ja  
senioreiden ryhmäharjoitukset (á 1,5h)
• Teemat: Swingin kehittelyharjoiteet, 
avauslyönnit driverilla, väyläpuut ja  
hybridit, puttaus, lähipelaaminen, 
bunkkeripelaaminen, erikoislyönnit
• hinta 15 €/henkilö

Yksityisopetus
• tunti yhdelle:   60 € (50min)
• puoli tuntia : 35 €
• juniorit:  50/30 €
• tunti kahdelle:   70 €
• tunti kolmelle:   85 €
muut opetuskokonaisuudet sovitaan 
yksilöllisesti
Avainasiakkaille esimmäisestä kerrasta 10 
euron alennus!

Videoanalyysi + kehitys/korjaus-
harjoitteet
• hinta yhdelle:  50 €
• hinta kahdelle  75 €

Ajantasaiset tiedot löydät kotisivuiltamme 
osoitteesta www.stlg.fi kohdasta Pro. 
HUOM! Yksityistuntien varaaminen on 
mahdollista omilla Nexgolf-tunnuksillasi.

Opetus- ja valmennustarjonta kaudella 2010

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 
kevään ja kesän opetusohjelmiin:  
email  stenlund@suomi24.fi ja  
puh 044-372 7006

Vielä ehdit mukaan tarkistuttamaan svingisi 
ennen kuin kausi alkaa!

Turkka Stenlundin videoanalyysi paljastaa  
lahjomattomasti svingisi mahdolliset  
kehittämisen paikat.
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Palveluksessannne 

Ville-Veikko Kallio
caddie master

Susanna Holm
head caddie master

Pelitoimisto

Anni Kerttula
caddie master

Pro Shop kaudella 2010
Yhteistyömme Diswest Oy:n ja Trexet Oy:n 
(Cutter & Buckin golfvaatteet) kanssa jatkuu 
ja tavoitteena on osakkaittemme ja jäsentem-
me entistä parempi palvelu. Ensi kaudella uutta 
ovat muun muassa.
•  grippien vaihtopalvelu: jätä mailasi pelitoi-

mistoon sunnuntaihin mennessä – saat mailat 
gripit vaihdettuna keskiviikko iltapäivänä!

•  Srixon-huippuvarusteet testattavaksi: 
otamme muutaman setin Srixonin mailo-
ja avainasiakkaiden testattavaksi ja muiden 
vuokrattavaksi. Voit kokeilla, olisiko uusista 
mailoista iloa omaan peliisi. Pelitoimistoon 
tulee myös kattavampi valikoima demo-mai-
loja, mm. hybridejä.

•  Srixon-logopallot: olemme hankkineet va-

rastoon Srixon-logopalloja kaikkiin eri hinta-
luokkiin.

•  Cutter & Buck logotuotteet: saamme valit-
tavaksemme C&B:n seuramalliston, josta voi 
tilata edullisia huippuvaatteita niin kauan kuin 
tavaraa riittää. Koko C&B mallisto on myös ti-
lattavissa!

 •  Löytömailat netissä: julkaisemme listan pe-
litoimistoon tuoduista löytömailoista kotisi-
vullamme. Jos kaipaat mailaasi ja näet sen lis-
tattuna, saat lunastaa sen katoamispäivän ker-
tomalla.

Jos Sinulla on joku erikoistoive pro shopin kautta 
välitettäväksi, kysy caddie mastereiltamme.

Turkka Stenlund
PGA Pro

Jarno Joensuu
caddie master
kilpailukoordinaattori

Jelena Klimenko
caddie master

Markku Ignatius, toimi-
tus-/toiminnanjohtaja

Klubin henki.

Lunta vaan tulee tupaan, mutta aurinko jo muistuttelee tulevasta kaudesta 
ja innokkaimmat ovatkin jo käyneet minua toimistolla moikkaamassa.

Muutama muistettava asia näin 
kauden alkuun:
Jäsenkortit ja bägilätkät: Uudet 2010 jäsenkortit ovat toimistolla, joten 
muistakaa pyytää omanne toimistolta viimeistään ennen ensimmäistä kier-
rosta. Samalla päivitämme tiedon keskusrekisteriin, että kortti on voimassa. 
Viime vuoden bägilätkiäkin jäi aika paljon hakematta, joten jos et hakenut 
lätkää, niin pyydä sekin sekä tämän vuoden tarra.

Asiointi pelitoimistossa – nimellä vai numerolla? Vaikka useimmat kas-
vot ovat tulleet tutuiksi vuosien varrella, niin kaikkia emme valittavasti mil-
lään pysty tuntemaan. Joskus aiheuttaakin sekaannusta pitääkö pelitoimis-
tossa asioida jäsennumerolla vai nimellä? Cädärien työtä sekä netti-ilmoit-

tautumista helpottaa, kun muistat aina varata jäsennumerollasi (puhelimessa 
tai netissä). Ilmoittaudu kuitenkin pelitoimistossa nimelläsi tai käytä elektro-
nista klubikorttia info-kioskilla (jos Sinulla on ajanvaraus olemassa).

Nettiajanvaraus: Jokaisella jäsenellä ja pelioikeudenhaltijalla on oma net-
titunnus, jolla ajanvarauksen voi hoitaa omien varausoikeuksien puitteissa. 
Netissä ilmoittautuessa käytä pelkkää omaa jäsen-/asiakasnumeroasi TAI 
pelkkää nimeä. Älä ilmoita seuraa, koska silloin järjestelmä tekee Sinusta 
vieraspelaajan.

Hymyä huuleen! Tänä vuonna onkin ”vanhaa” konkariporukkaa toimis-
tolla, joka toivottaa kaikille mukavaa kesän odotusta, sekä uudella innol-
la uutta kautta. Toivottavasti saamme iloisia golffareita ilahduttamaan päi-
viämme pelitoimistolla!

Aurinkoisin terkuin Susu & kumppanit

Kevät tulee – oletko valmis? 
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Kevään tapahtumia
St. Laurence Golf Oy:n ja Ry:n kevätkokoukset lauantaina 24.4.

Kutsu St. Laurence Golf oy:n kevätkokoukseen
St. Laurence Golf oy:n osakkaat kutsutaan yhtiön sääntömääräiseen kevätkokoukseen, 
joka pidetään lauantaina 24.4.2010 klo 10 Klubitalolla, Kaivurinkatu 133, 08200 Lohja. 
Esityslista ja virallinen kokouskutsu postitetaan kaikille osakkaille heidän ilmoittamaan 
osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen ennen kokousta. 

Kutsu St. Laurence Golf ry:n kevätkokoukseen
Ry:n vuosikokouksen aloitamme perinteisellä seuran lipun nostolla rangella klo 12 . 
Heti  kokouksen jälkeen, noin kello 13, on vuorossa perinteinen kapteenin kauden avaus-
lyönti.

St. Laurence Golf ry:n jäsenet kutsutaan yhdistyksen sääntömääräiseen kevätkokouk-
seen, joka pidetään lauantaina 24.4.2010 klo 12 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 2009
6.  Esitetään vuoden 2009 tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, 

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

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

antaa aihetta 
10.  Kokouksen päättäminen 

HUOM! Molempiin kokouksiin liittyvä aineisto on saatavissa pelitoimistosta noutamalla 
tai tilaamalla maanantaista 19.4. 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

Päätoimittaja
Markku Ignatius

Taitto
Sirpa Ärmänen

Painosmäärä 
2 400 kpl

Paino
Tammisaaren 
Kirjapaino 2010

Vuonna 2009 talkoot pidettiin lähes talvisissa olosuhteissa. Nyt talkoot päätettiin 
loppujen lopuksi perua, koska runsasluminen talvi näyttää olevan kiusanamme 
normaalia pidempään ja henkilökunta ei ole juuri metsätöihin päässyt.



Tule mukaan kilpailuihin
Ohessa on lista seuramme järjestämistä kilpailuista kaudella 2010. 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 tapahtumakalenterista suoraan etusivulta. 

Tsemppiä kaikille kesän kisoihin!

StLG - kilpailukalenteri 2010 

Pvm Kilpailun/tapahtuman nimi Pelimuoto Järjestelyvastuu

24.4. Kevätkokoukset ja kauden avajaiset

1.5 Vappusvingi  9 hcp/lp toimisto

8.5 Lippukisa 18 hcp/lp naiset

11.5 Senior Scratch Tour (A, S) 18 scr/lp seniorit

13.5. Avoimien ovien päivä

15.–16.5. Esbecon Golf Challenge (StLG + HSGC) 36 hcp/lp kilpailu

22.5. JRC Open (A) 18 hcp/scramble lp junnut

29.5. Volvo Masters Amateur (A) 18 hcp/pb/lp midit

6.6. Optikko Nyman Synsam Ladies Open (A, N) 18 hcp/pb/lp naiset

12.6. Ilmarinen “Ladies & Gentlemen” (A,S) 18 hcp/best ball seniorit

19.6. Jazz golf 18 hcp/scramble lp naiset

25.6. Midsummer Latobar Open 18 hcp/pb seniorit

1.-3.7. Finnish Tour (A) 54 scr/lp tsto/kilpailu

4.7. Perhepokaali 18 hcp/greensome lp junnut

10.7. Jean S. Plays Golf / Rantajamit 18 hcp/scramble/best ball tsto

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

24.7. AUDI TOUR (A) 18 scr/lp midit

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

6.8. Suomi Golf Tour (A) 18 hcp/pb/lp toimisto

7.8. Virkkala Trophy 18 hcp/scramble lp toimisto

8.8. StLG - lyöntipelimestaruus karsinta 18 scr/lp tsto/kilpailu

14. – 15.8. StLG - seniori- ja juniorimestaruudet (S,J) 36 scr/lp junnut/seniorit

21. – 22.8 StLG - lyöntipelimestaruus 54 scr/lp tsto/kilpailu

27. – 29.8. StLG reikäpelimestaruus tsto/kilpailu

4.9. Syysscramble 18 hcp/scramble lp naiset/midit

18.9. Mies/naistoimikuntien syyskisat 18 hcp/lp/pb naiset/midit

23. – 25.9. Finnish Tour karsinta (A) 54 scr/lp toimisto

2.10. Everybody’s 18 hcp/pb seniorit

9.10 Cross Country ja Valopallokisa 18 hcp/lp + 6 scr toimisto

16.10 Kinkku Scramble 18 hcp/scramble lp junnut

13.11. Syyskokoukset

HUOM! Avoimet kilpailut on merkitty (A):lla,

Juniorit (J), Seniorit (S), Naiset (N)

Suomi Golf viikkokilpailut keskiviikkoisin kesä-heinäkuussa (ei 30.6.)

Lisäksi StLG:n omat viikkokisat 19.5 ja 4.8.


