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Puheenjohtajan palsta

Kenttäyhtiömme St. Laurence Golf Oy perus-
tettiin 6.5.1988 ja merkittiin kaupparekisteriin 
30.12.1988. Seura St. Laurence Golf Ry perus-
tettiin 23.1.1989 ja merkittiin yhdistysrekisteriin 
3.5.1989.  2009 on perustellusti yhteisömme 20-
vuotisjuhlan arvoinen.

Muistatko, kun
•  oli kunnia-asia ehtiä pysäköimään auto park-

kiin, joka oli ravintolan päädyssä nykyisen har-
joitusgriinin kohdalla

•  pelitoimisto oli pieni sopukka navetan ykkös-
tiin puoleisessa päädyssä

•  Jalo Grönlund oli osaava, kunnioitusta ja ar-
vostusta herättävä toimitus/toiminnanjohta-
ja-auktoriteetti

•  meillä oli vain yksi kenttä
•  seiskaväylän keskellä oli pari koivua
•  kymppiväylällä ei ollut vesiestettä
•  15. väylä, par 5, pelattiin oikaisemalla raffin 

kautta par-nelosena, koska väylän vasemmal-
la puolella ei ollut puita eikä pensaita.

•  naisten sauna oli klubitalon alakerrassa
Näin se vain oli. Nyt meillä on kaksi täysimit-

taista kenttää ja tosihyvä par-kolmonen, isot as-
valtoidut pysäköintialueet, erillinen toimistora-
kennus, Pyhän Laurin maja, vesi-wc:t kentällä, 
paljon uusia puita ja pensaita sekä vesi- ja hiek-
kaesteitä. Ei ihme, että golfpiireissä yhteisömme 
arvostus on korkealla.

Juhlamenoista
Ne ovat vaatimattomat. Lähinnä keskitämme 
perinteisiä kilpailujamme heinäkuun toivotta-
vasti helteiselle viikolle 30. Silloin on Virkka-
la trophy, Perhepokaali, Jalo´s shoot out, juhla-
viikkokilpailu ja juhlamieli.

Tämän kauden uudistuksia
Sisääntulon St. Laurence-tervehdys kukkais-
tutuksineen luo sisääntulollemme kutsuvan il-

20 vuotta golfia Lohjalla

StLG Oy:n syysyhtiökokouksessa 
22.11.2008 vahvistettiin talousarvio kau-
delle 2009. Sen perusteena oleva hoito-
vastike on 620,- ja lainojen hoitoon ke-
rättävä osuus rakennusrahastoon 130,- 
per E-osake. Tällä hetkellä on jo selvää, 
että lainojen korkojen laskettua merkit-
tävästi, rakennusrahastoon kertyy ylijää-
mää ja sen käsittelyyn palataan kevään 
yhtiökokouksessa, jossa kauden 2008 ti-
linpäätöskin käsitellään.

Investointibudjetti on varaukseltaan 
noin poistojen suuruinen (n. 200.000,-), 
mutta sen sisältö ja käyttö hallituksen 
tarkassa harkinnassa kauden aikana. Ko-

neinvestoinnit on kuitenkin jo tehty, eli 
saamme yhdet uudet griini- ja raffileik-
kurit vanhojen tilalle sekä toiselle kent-
tämestarillekin sähkölava-auton. Peli-
toimiston ikkunat on vaihdettu, mutta 
suunniteltu isompi ullakkoremontti jä-
tettiin tekemättä ja huonejärjestelyt to-
teutettiin pro shopin pinta-alasta tinki-
mällä.

Yhtiön hallituksessa jatkavat puheen-
johtajana Pekka Linnainmaa ja varapu-
heenjohtajana Sakari Linna (valittiin hal-
lituksen kokouksessa 10.1.2009). Muut 
hallituksen jäsenet ovat Antti Ulvio, Sep-
po Toivonen sekä Tuula Rahkila.

meen. Ravintolassa ja pelitoimistossa on uusia 
toiminnallisia sisustusratkaisuja. Infojärjestel-
mämme tarjoaa kehittyneitä palveluja. Kalkki-
Petterin ykkösväylällä näemme, millaiseen vesi-
esteeseen avausslaissillamme pallon upotamme. 
Samoin ykkösväylän ojaan lyödyt pallot löytyvät 
entistä paremmin. Huippupelaajille kenttämme 
pitenee kolmella uudella takatiillä.

Olemme karsineet avoimia kilpailuja ja siirtä-
neet osan viikonvaihteen kilpailuista arkipäivil-
le. Näin turvaamme enemmän peliaikaa omille 
pelaajille lauantaisin ja sunnuntaisin.

Katse tulevaisuuteen
Palvelutuotteemme muodostavat kentät, raken-
nukset, koneet, henkilöstö, tietojärjestelmät ja 
oheispalvelut.

Hyvältä näyttää. Kehuja on varsinkin Chal-
lenge Tourin jälkeen tullut roppakaupalla. Vii-

me syksy oli oiva todiste kenttiemme sadekes-
tävyydestä.

Liika tyytyväisyys on menestymisen pahin 
este. Meidän on jatkuvasti pidettävä tuotteem-
me huippukunnossa, löydettävä uusia ennak-
koluulottomia ratkaisuja. Pysyvää on vain jat-
kuva muutos.

On valittava selkeä kehittämisen suunta. Se ei 
ole helppoa siksi, että arvostamme erilaisia asioi-
ta. Kilpapelaajalle taitavasti sijoitetut esteet, ran-
kaisevat raffit ja riittävä lyöntipituus ovat tärkei-
tä. Klubipelaaja karsastaa liiallisia pelillisiä vaike-
uksia. Ikääntyvälle lyhyet siirtymät, vähäiset kor-
keuserot ja autojen käyttömahdollisuus tuntuvat 
mukavilta. Näkemyseroja on pakko sovitella.

Uudistuksia ei voi toteuttaa suurina mullis-
tuksina. On edettävä pienin askelin. Näin mene-
tellen voimme turvata taloudellisen asemamme 
nykyisellä vastikeosuustasolla.

Oma kehittämisroolisi
Golfin pitäisi olla iloinen asia. Ei se aina siltä tun-
nu ärräpäitä kuunnellessa. St. Laurencessa kan-
nattaa muistaa, että
•  oma käyttäytymisesi on ratkaisevaa peliryh-

mäsi viihtyvyydelle
•  jokaisessa pelaajassa on jotakin hyvää, kiinni-

tä huomio siihen, älä heikkouksiin
•  pelaa ripeästi
•  noudata golf-etikettiä ja -sääntöjä.
Ole esimerkillinen. Positiivinen ajattelu pelastaa 
sekä oman että pelikumppaniesi  kierroksen.

Anna rakentavaa palautetta. Se on muutos-
kehityksen ehto, jatkuva perusteeton kritiikki 
sen este.

St. Laurence Golf – Golfia parhaimmillaan
Pekka Linnainmaa, Oy:n puheenjohtaja

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

Yhtiön talousarvio ja hallitus kaudella 2009



 Tietoväylä 1/2009      3

Toimitus-/toiminnanjohtajan palsta

K un aloitin St. Laurencessa keväällä 2005, 
olin juuri tullut isäksi uudessa avioliitos-
sa. Alkutaival yksityiselämässä ei ollut 

uuden haastavan työn kannalta mikään ihan-
netilanne ja henkinen kuorma kasvoi yllättävän 
suureksi jo ensimmäisenä vuotena. Kun sitten 
sen päälle tuli muutto Lohjalle, omakotitalon sa-
neerausprojekti ja omaan arvoonsa jäävät muut 
yksityisasiat, jouduin läpikäymään avioeropro-
sessin vuodenvaihteessa 2007. Mutta siitä on toi-
vuttu ja pitkästä aikaa yksityiselämässä paistaa 
aurinko. 

Älyttömän vaikea  
“älykortti-projekti”
Työn suhteen kannan edelleen taakkaa epäon-
nistuneesta ja pahasti myöhästyneestä ”älykort-
ti-projektista”, joka toivon mukaan on tämän 
lehden ilmestyessä ja kauden alkaessa kuiten-
kin hoidettu vihdoin käyttökuntoon. Pahoitte-
len osaltani siitä aiheutunutta ylimääräistä taak-
kaa yhtiön hallinnolle. Totean vain, että tilanne 
olisi varmasti toinen, jos toimittaja olisi toimi-
nut lupauksiensa mukaisesti ja meillä olisi ol-
lut luvattu järjestelmä käytössä jo edellisinä ke-
sinä. Toimittaja on toki tullut vastaan myös ta-
loudellisesti.

Viime kesänä meitä kiusanneet taloushallin-
non raportointiongelmat on nyt korjattu. Sen jäl-
kimainingeissa vuosikokous päätyi valitsemaan 
golf-yhtiölle toiseksi tilintarkastajaksi KPMG:n 
tilintarkastusyhteisön, joka sattuvasti avasi Loh-
jalle oman konttorin. Meillä on nyt ammattilai-
set tukena, kun muutenkin haluamme varmistaa 
talouden ja juridiikan puolesta kaikki asiat tip-
top. Heidän jälkensä tulee näkymään jo kevään 
yhtiökokouksessa.

Tavoitteena toimintojen hallittu 
vakiinnuttaminen
Tämän vuoden johtotähti omassa työssäni on 
kaikkien toimintojen hallittu kehittäminen ja va-
kiinnuttaminen. Osallistun Vierumäellä järjes-
tettävään toiseen Golfjohtaja-tutkintoon, jossa 
suoritetaan näyttönä sekä Yrittämisen että Joh-
tamisen erikoisammattitutkinnot, molemmat si-
sällöiltään golf-yhteisöön ja omaan työhön so-
veltaen. Yksi kulmakivi on laatia St. Laurencen 
päivitetty strategia tuleville vuosille. Samalla ke-
hitämme omaa laatukäsikirjaamme, siirrämme 
toiminnallista valtaa ja vastuuta seuran aktiivi-
sille toimikunnille sekä teemme kaikkemme ta-
lousasioiden trimmaamiseksi myös pitkällä täh-
täimellä. Työsarkaa siis riittää!

Onnistumiset kannustavat  
jaksamaan
Jos on ollut – ja on toki jatkossakin – haastei-
ta, niin olemme me yhdessä jo onnistuneetkin. 
Seuramme maine kilpailujen järjestäjänä on kir-
kastunut niin Finnish Openin (2006), kolmien 
SM-kisojen (juniorit, seniori-naiset, midit) sekä 
ennen kaikkea Challenge Tourin myötä. Lähes 
kaikki Suomea kiertävät ns. tourit ovat vierail-
leet ja haluavat vierailla juuri Lohjalla. Olimme 

Vuoden seura 2007 ja edellisestä vuodesta läh-
tien Nuoren Suomen Sinettiseura. Imagomme 
seurana on loistava. Kenttäyhtiön osakehinnas-
sa se ei suoraan näy, mutta sitä sääteleekin ennen 
kaikkea golf-osakkeiden yleinen kysyntä ja Loh-
jan kohdalla erityisesti laaja tarjonta.

Golfia parhaimmillaan  
on yhteinen asia
Kaikesta julkisesta huomiosta huolimatta oleel-
lisinta on se, miten meidän omat jäsenet ja osak-
kaat kokevat yhteisömme hengen ja palveluta-
son, sekä tietysti kenttien laadukkuuden. Sen 
eteen teemme ensisijaisesti työtä niin hallinto-
elimissä kuin henkilökunnankin kesken. Ja se 
puolestaan toivottavasti välittyy kaikkien pe-
laajiemme kautta koko suomalaiseen golf-yh-
teisöön. Toivon sydämestäni, että Lohjalle on 
kaikkien pelaajien mukava tulla, oli kyseessä sit-
ten avainasiakas, pelioikeuden haltija, jäsen tai 
heidän vieraansa. Näytetään yhdessä mallia, mi-
tä on golf parhaimmillaan.

Markku Ignatius
Toimitus-/toiminnanjohtaja

markku.ignatius@stlg.fi
Puh. 044-3727008

Kausi 2009 – Työtä ja juhlaa
Alkava kausi on toden tot-
ta juhlavuosi St. Lauren-
cen historiassa, mutta siitä-
kin on tulossa myös varsin 
työntäyteinen. Näissä töis-
sä alkaa viides kesäni, joten 
tehtävään alkaa olla jo per-
spektiiviä neljältä edellisel-
tä. Paljon on tullut tehtyä ja 
yritettyä, osa onnistuneesti 
ja osa yskähdellen. Nyt on 
aika tehdä henkilökohtai-
nen välitinpäätös jäsenille 
ja osakkaille.
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Aukiolo
Kentät avataan vuosittain kevään edistymisen 
mukaan, tavoitteena saada pelikausi alkamaan 
viimeistään toukokuun alkuun mennessä. Pe-
laaminen jatkuu syksyllä niin pitkälle, kuin se 
vain on kenttien kunnon ja niiden asiallisen tal-
vikunnostamisen kannalta järkevää. Par 3-kent-
tä pyritään avaamaan ensimmäisenä ja sulke-
maan viimeisenä.

Pelitoimisto palvelee golfareita pelikauden ai-
kana pelaajien määrän sekä päivänvalon ja sää-
olojen mukaan porrastaen. Lomakauden aikana 
(juhannuksesta heinäkuun loppuun) pelitoimis-
to on auki päivittäin klo 7.30 – 19.00. Pelitoimis-
ton aukioloajat löytyvät internetistä (www.stlg.
fi) ja klubin ilmoitustaululta.

Caddie master
Caddie masterit palvelevat pelitoimistossa pe-
litoimiston aukioloaikoina. Heidän esimiehe-
nä toimiva head caddie master sekä toimitus-
/toiminnanjohtaja ovat ne henkilöt, jotka voi-
vat valtuuttaa caddie mastereille oikeuden jous-
taa annetuista ohjeista ja pelaamiseen liittyvis-
tä rajoituksista. 

Ilmoittautuminen kentälle
Pelaajien on ilmoittauduttava caddie masterille 
pelitoimistoon viimeistään 10 minuuttia ennen 
aiottua lähtöä, muuten lähtöön voidaan sijoittaa 
muita pelaajia. Avainasiakkaiden ja nimettyjen 
pelioikeuden haltijoiden osalta ilmoittautumi-
sen voi tehdä yksi koko starttiryhmän puolesta, 
mutta sarjakortin käyttäjien ja green feellä pelaa-
vien edellytetään ilmoittautuvan henkilökohtai-
sesti pelitoimistossa.

Green feellä tai lainassa olevalla sarjakortilla 
pelaavien vieraiden on ilmoittauduttaessa esitet-
tävä voimassa oleva tasoituskortti ja merkittävä 
nimensä vieraskirjaan. Mikäli green fee- tai sar-
jakorttivieraan isäntänä on St. Laurence Golfin 
osakas tai jäsen, on hänen vastuullaan, että vie-
raat toimivat annettujen ohjeiden mukaisesti. 

Halutessaan pelata tasoitukseen vaikuttavan 
tasoituskierroksen on pelaajan ilmoitettava sii-
tä ennen kierrosta caddie-masterille (kts. kohta 
tasoituskierrokset).

St. Laurence Golf 
Golfia Parhaimmillaan 2009 

Toimiston ollessa kiinni
Jos toimisto on suljettu, voi green feen maksaa 
myös ravintolaan. Ilman pelioikeutta tai makset-
tua green feetä ei kentälle voi mennä. Valvonnan 
yhteydessä ilman ko. pelilupaa pelaava pelaa-
ja poistetaan kentältä ja häneltä peritään green 
feen lisäksi 50 € toimistomaksu.

Aamupelaaminen ilman pelioikeuden tai sar-
jakortin haltijan seuraa ja ennen toimiston ja ra-
vintolan aukioloa, on mahdollista vain asiasta 
etukäteen caddie masterille ilmoittamalla. 

1 ja 10-tiin ”rännivihko”
Toimiston ollessa kiinni, lähtöaika ja kentälle 
menevien pelaajien tiedot tulee kirjata ns. rän-
nivihkoon, joka löytyy postilaatikosta 1. tai 10. 
tiin läheisyydestä. Vieraspelaajien ja sarjakortilla 
pelaavien on kuitattava kierroksensa pelitoimis-
tossa välittömästi kierroksen jälkeen.

Vieraspelaaminen
Vieraspelaamisen yleiset ehdot kaudelle 2009 on 
määritelty peliohjesäännössä ja hinnat kauden 
2009 hinnastossa. 

St. Laurencessa on käytössä ns. päivä green 
fee. Jos pelaaja haluaa kiertää useamman kuin 
yhden kierroksen, voi hän varata uuden kier-
roksen vasta pelattuaan ensimmäisen, eli use-
ampia kierroksia ei siis voi varata samalle päi-
välle yhdellä kertaa. 

Juniorit
Junioriksi lasketaan kaikki vuonna 1991 tai sen 
jälkeen syntyneet. Junioripelioikeuksia löytyy 
myös 18 – 21-vuotiaille.

Omien vieraspelaajien tuonti
Jokaisella pelioikeuden haltijalla on oikeus tuoda 
lähtöryhmäänsä kolme (3) vieraspelaajaa myös 
vieraspelaajien ajanvarausoikeuden ulkopuolel-
la. Heistä yhdellä on oikeus alennettuun green 
feehin. Avainasiakkailla on lisäksi oikeus tuo-
da kaikki kolme (3) vierasta alennettuun green 
fee hintaan.

Sarjakortti
Nimetyn pelioikeuden sijaan pelioikeus on mah-
dollista vaihtaa sarjakorttiin, joka vastaa 20 päi-
vä green feetä kaikille kentillemme. Vaihtoehtoi-
sesti yksi päivä green fee vastaa kahta (2) päivä 
green feetä par 3-kentälle tai kahta 9-reiän kier-
rosta isoilla kentillä (vaihtaminen kahteen 9-rei-
käiseen kierrokseen edellyttää lähtöä ja paluuta 
kentältä pelitoimiston aukioloaikana).

Sarjakorttiin nimetyllä pelaajalla on pelioi-
keuden haltijaan rinnastettavat ajanvarausoikeu-
det. Sarjakortin muut käyttäjät rinnastetaan vie-
raspelaajiin ja heitä koskevat peliohjesäännössä 
määritellyt rajoitteet.

Golfia Parhaimmillaan -ohjeisto on 
informaatiopaketti pelaamisesta Lohjalla. 
Pitämällä kiinni arvoistamme ja näistä 
pelisäännöistä ylläpidämme selkeää ja 
toimivaa golf-kulttuuria. Tutustu ja kysy 
tarvittaessa lisää pelitoimistosta!

St. Laurence Golfin arvot
•  Golfperinteiden kunnioittaminen
• Ympäristön huomioiminen
• Jatkuva kehittäminen
• Toisten huomioiminen
• Toimivat palvelut
• Sujuva peli



 Tietoväylä 1/2009      5

Tasoitusrajoitukset
Pelinopeuden parantamiseksi on lähtöryhmille 
annettu tasoitusrajoitukset. 

Neljän hengen peliryhmän korkein yhteen-
laskettu tasoitus saa olla korkeintaan 100. Kol-
men hengen ohjeellinen tasoitusraja on 120. 
Ruuhkattomana aikana caddie masterit voivat 
harkintansa mukaan soveltaa myös korkeam-
paa tasoitusrajaa.

Neljän hengen ryhmä voi myös valita no-
peamman pelitavan (foursome, greensome), 
jonka perusteella toimisto voi antaa heille start-
tiluvan huolimatta rajan ylittävästä yhteistasoi-
tuksesta.

Vieraspelaajien tasoitusvaatimuksena on 36. 
Pelaajakohtaiset tasoitusrajat eivät koske pelioi-
keuden haltijan tuomia vieraita.

Ajanvaraus
Pelioikeuden haltijat voivat varata lähtöajan viit-
tä (5) vuorokautta aikaisemmin, vieraspelaajat 
kahta vuorokautta (2) aikaisemmin. Lisäksi yh-
teisön omilla avainasiakkailla on extra-etuna oi-
keus varata lähtöaika jo seitsemän (7) vuoro-
kautta aikaisemmin.

Vieraspelaajien omat ajanvaraukset (ilman 
isäntänä toimivaa pelioikeuden haltijaa) on ra-
joitettu arkisin ennen klo 15 ja viikonloppuisin 
klo 13 jälkeen. 

Kenttien lähtöajat ovat: Kalkki-Petteri (arki-
sin): 00, 07, 15, 22, 30, 37, 45, 52, Kalkki-Petteri 
(viikonloput):05, 15, 25, 35, 45, 55, Pyhä Lauri: 
00, 10, 20, 30, 40, 50, Par 3-kentälle ei ole ajan-
varausta vaan lähtöajat annetaan ensimmäisel-
le kierrokselle pelitoimistosta. Toiselle kierrok-
selle lähdetään pallorännistä (yksi pallo per läh-
töryhmä).

Paikan päältä varaus
Kentille jätetään myös ns. paikan päältä varat-
tavia aikoja pelitoimiston harkinnan mukaan. 
Nämä ajat annetaan pelitoimistosta ilmoittau-
tumisjärjestyksessä eli ensimmäinen vapaa ai-
ka, johon ko. peliryhmä mahtuu. Pelitoimistolla 
on oikeus peliryhmien sijoitteluun esimerkiksi 
tasoitusrajojen vuoksi ja lähtöryhmien tasapai-
nottamiseksi.

Palloränni
Kenttää peluutetaan ajoittain myös ns. pallorän-
ninä. Tällöin kaikki lähtöajat annetaan pelitoi-
mistosta sen aukioloaikana. Palloränniaika an-
netaan maksimissaan tunnin päähän lähdöstä.

Extra-ajanvaraus
Normaalien ajanvarausaikojen ulkopuolella on 
mahdollista myös varata lähtöaika erillisellä va-
rausmaksulla. Avainasiakkailta maksu on 5 € ja 
muilta 15 € per pelaaja. Extra-varaukseen sisäl-
tyy pelitoimiston oikeus olla vahvistamatta va-
rattua tai peruuttaa ko. aika viimeistään viik-
koa ennen. Peruutetusta ajasta ei varausmak-
sua peritä.

Avainasiakkailla on lisäksi oikeus kauden kol-
meen ilmaiseen extra-ajanvaraukseen.

Internet-ajanvaraus
Jäsenet ja pelioikeuden haltijat voivat tehdä läh-
töaikavarauksia myös internetin kautta. Toivom-
me, että mahdollisimman moni käyttäisi inter-
net –ajanvarausta, jotta ruuhkat pelitoimistossa 
ja puhelimessa vähenisivät. Tarvittavat tunnuk-
set annetaan pelitoimistosta.

Lähtöajan peruuttaminen
Mikäli varattua peliaikaa ei voida käyttää, on se 
peruttava viimeistään kahta (2) tuntia ennen ai-
ottua starttia. Peruutuksen voi hoitaa joko puhe-
limitse tai internetissä. HUOM! Myöhemmin 
kuin kaksi tuntia ennen lähtöaikaa peruttu va-
raus tai lähtöajan muutos tulee hoitaa aina pu-
helimitse.

Seuraukset käyttämättömästä lähtöajasta (ns. 
”no-show”) ovat:

1. Huomautus ja vieraspelaajilta green fee
2. Toimistomaksu 50 € sekä varoitus
3. Toimistomaksu 50 € sekä pelikielto toimi-

tusjohtajan harkinnan mukaan
Nämä sanktiot koskevat myös tapauksia, jois-

sa lähtöön on varattu ns. ”haamupelaajia”. Ran-
gaistuksen kärsii tällöin lähtöajan varannut pe-
laaja.

Kilpailumaksu
Kilpailumaksu tulee suorittaa ennen kilpailun 
alkua. Mikäli pelaaja peruu tai jättää osallistu-
masta kilpailuun lähtöjärjestyksen arvonnan 
jälkeen, eikä hänen tilallaan pelaa varapelaajaa, 
häneltä peritään kilpailumaksu. Lääkärintodis-

tuksella kilpailusta voi jäädä pois ilman kilpai-
lumaksun perimistä.

EGA-tasoitus
Tasoituksellisessa kilpailussa ei voi pelaaja saada 
palkintoa, mikäli hänellä ei ole voimassa viralli-
nen EGA-taoitus. Sama koskee joukkuetta, jossa 
jollain pelaajista EGA-tasoitus ei ole voimassa. 
Sääntö on voimassa kaikissa St. Laurence Gol-
fin järjestämissä kilpailuissa.

Tasoituksen tarkistus
Tasoitustoimikunta voi pyynnöstä määrittää pe-
laajalle uuden tasoituksen esimerkiksi useam-
man vuoden pelaamattoman kauden jälkeen. 
Tarkemmat ohjeet on saatavissa pelitoimistos-
ta.

Tasoituskierrokset
Pelaajan tulee ilmoittaa aikeistaan pelata tasoi-
tuskierros ennen kierroksen alkua. Caddie mas-
ter merkitsee aiotun tasoituskierroksen suoraan 
ajanvarausjärjestelmään, jolloin pelaajan tulee 
huolehtia vain tasoituksen alentavan tai ns. pus-
kurivyöhykkeelle pelatun tuloskortin palautta-
misesta pelitoimistoon seuraavan vuorokauden 
aikana, muutoin pelaajan tasoitus nousee hänen 
tasoituskategoriansa mukaisesti. Pelaajat, joilla 
on oikeus jättää tasoitustulos vain 9 reiän mu-
kaisesti, tulee ilmoittaa ennen kierrosta myös 
se, kumman puoliskon mukaan tulos otetaan 
huomioon. HUOM! Mikäli tasoituskierros pe-
lataan ennen toimiston aukioloa tai sen sulkeu-

Nettiajanvaraus löytyy osoitteesta www.nexgolf.fi/stlg tai www.stlg.fi -> ajanvaraus
 -> internetajanvaraus. Ensi kautena voit myös itse tallentaa tuloskorttisi.
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tumisen jälkeen, merkitään se ns. rännivihkoon 
1-teellä.

Tuloskorttien palautus
Toimiston kiinni ollessa tasoitukseen vaikuttavat 
tuloskortit voi jättää pelitoimiston postilaatik-
koon, joka sijaitsee pelitoimiston ulko-oven vie-
ressä. Tuloskortit on aina allekirjoitettava, päi-
vättävä ja niistä on selkeästi ilmaistava pelattu 
tii sekä pelaajan tarkka tasoitus. Caddie maste-
reilla ei ole velvollisuutta rekisteröidä puutteel-
lisesti merkittyä tuloskorttia.

Tasoituskortit internetissä
Omalla kentällä etukäteen ilmoitettujen tasoi-
tuskierrosten tulokset on mahdollista syöttää 
NexGolf-järjestelmään myös omilla nettitun-
nuksilla. Lisätietoja saa pelitoimistosta.

Harjoitusalueet ja range
Range on kaikkien käytettävissä. Palloautomaa-
tista saa palloja kolikoilla tai pelitoimistosta saa-
tavilla tunnuskoodeilla. 

Harjoituspalloja saa lyödä ainoastaan rangel-
la ja lähipelialueella.

Harjoitusviheriöillä käytetään omia palloja. 
Rangen viereisellä harjoitusviheriöllä voi har-
joitella chippejä ja putteja ja käytettävissä ovat 
myös viheriön vieressä sijaitsevan laatikon har-
joituspallot, jotka tulee kerätä takaisin laatik-
koon käytön jälkeen.

Harjoitusviheriön vieressä olevasta bunkke-
rista saa lyödä palloja ainoastaan rangelle, eikä 
missään tapauksessa griinille. Klubitalon ja ko-
nehallin välissä sijaitseva iso viheriö on tarkoi-
tettu ainoastaan puttiharjoitteluun.

HUOM! Pron lyöntikatos ja rangen toinen 
pääty ovat käytettävissä vain pron tai pelitoimis-
ton luvalla.

Pelivarusteet
Jokaisella pelaajalla tulee olla omat pelivarusteet 
(bägi, mailat, pallot, tiit, griinihaarukka, merk-
kausnastat, jne) mukana kentällä (huom! myös 
par 3:lla).

Metallipiikeillä varustettujen golfkenkien 
käyttö on kielletty St. Laurence Golfin alueella 
(pelikentät, harjoitusalueet ja klubitalo).

Pukuhuoneet 
Klubitalolla sijaitsevat pukuhuoneet ovat kaikki-
en käytettävissä. Pukuhuoneista löytyvät pesuti-
lat saunoineen. Pukuhuoneissa on lukolliset kaa-
pit, joihin voi jättää tavaransa vaikka kierroksen 
ajaksi kolikkopanttia vastaan.

Pukuhuoneissa on myös ilmaiset pyyhkeet 
golffareiden käytössä (yksi pyyhe per pelaaja per 
pesuvuoro). Käytetyt pyyhkeet jätetään niille va-
rattuihin koreihin.

Kärryt
Kärryt ovat kaikkien käytössä maksutta ja ne löy-
tyvät parkkipaikoilta. Pyydämme kaikkia ystä-
vällisesti palauttamaan kärryt käytön jälkeen ta-
kaisin niille varattuihin paikkoihin. Tällöin seu-
raavat pelaajat löytävät kärryt helposti ja parkki-
paikka sekä klubialue pysyvät siistimpänä.

Golfautot
Kentällämme on rajallinen määrä vuokrattavia 
golf-autoja ja ne on suositeltavaa varata etukä-
teen jo lähtöaikaa varatessa. Golfauton käyttöön 
on oltava todellinen tarve ja edellyttää joko lää-
kärintodistusta tai toimitus-/toiminnanjohtajan 
lupaa. Autojen käyttömahdollisuutta saatetaan 
rajoittaa tai kokonaan kieltää esimerkiksi huo-
nolla säällä. 

Golfautolla ajettaessa on pysyttävä mahdol-
lisimman paljon pois väyliltä. Mikäli väylä pitää 
ylittää, tehdään se ajamalla suoraan väylän poik-
ki toiselle puolelle (ns. 90-asteen sääntö). Gol-
fautolla ei missään tapauksessa saa ajaa bunk-
kereissa, griineillä tai niiden välittömässä lähei-
syydessä. Kaikkia märkiä kohtia on vältettävä 
kiertämällä ne riittävän kaukaa. 

Oman golf-auton tai –ajoneuvon tuominen 
ja kentällä käyttäminen on mahdollista erikois-
maksulla ja etukäteen siitä ilmoittamalla

Pysäköinti
Autot tulee pysäköidä pysäköintialueelle niille 
merkittyihin parkkiruutuihin. Klubitalon ja pe-
litoimiston eteen sekä Kaivurinkadun varteen 
pysäköinti on kielletty.

Golfsäännöt ja -etiketti
Golfin sääntöjen tuntemus ja golfetiketin sisäis-
täminen on edellytys kentälle pääsyyn. Kapteeni 
pitää green card –suorituksiin tähtääviä koulu-
tustilaisuuksia. Sääntökirjoja voi ostaa Pro Sho-
pista. 

Pelaajien tulee noudattaa sekä sääntöjä että 
etikettiä. Törkeimmät laiminlyönnit tai tahalliset 
tuottamukselliset rikkeet johtavat seuran kap-
teenin, kurinpitovaliokunnan ja/tai oy:n osal-
ta hallituksen valtuuttamana toimitusjohtajan 
käsittelyyn.

Paikallissäännöt
Muista myös tutustua paikallissääntöihin. Pai-
kallissäännöt löytyvät tuloskortista ja ilmoitus-
taululta pelitoimiston edestä. HUOM! Kaudesta 

2009 alkaen etäisyysmittarit ovat sallittuja, ellei 
niitä erikseen kilpailumääräyksissä kielletä.

Mittapisteet kentällä
Kentällä olevat mitat on kaikki määritetty vihe-
riön keskelle. Väylillä on ns. ”pop-up” mittoja 
seuraavasti: punainen 100m, keltainen 150m ja 
valkoinen 200m. Sadettajien kansissa on myös 
etäisyysmittoja. Tarkempia väyläoppaita saa pe-
litoimistosta ja ravintolasta.

Valvoja
Ruuhkaisimpina aikoina kentän toimintaa kont-
rolloi golfautolla liikkuva valvoja. Valvonnan tar-
koituksena on edesauttaa pelin sujuvuutta ja tur-
vallisuutta sekä huolehtia golfetiketin noudat-
tamisesta. 

Valvoja vastaa siitä, ettei kentällä ole ylimää-
räisiä henkilöitä. Kentällä saavat olla henkilö-
kunnan lisäksi ainoastaan pelioikeuden haltijat 
ja muut pelaajat, jotka ovat pelitoimistoon il-
moittautumalla saaneet luvan sinne mennä. 

Valvojan tehtäviin kuuluu myös seurata läh-
töjen sujumista ajallaan. Valvojalla on oikeus pe-
litilanteen mukaan hajottaa neljän hengen ryh-
mä kahtia, tai vastaavasti yhdistää kaksi kahden 
hengen ryhmää. Koko ryhmä voidaan ottaa het-
keksi sivuun, ellei välttämätön ohitus muuten 
onnistu. Valvojan ohjeita on ehdottomasti nou-
datettava ja valvojalla on tarvittaessa oikeus pois-
taa ryhmä pelikentältä. 

Kapteenilla, toimitus-/toiminnanjohtajalla, 
kenttämestareilla ja head caddie masterilla on 
pysyvät valvojanoikeudet.

Muut kuin pelaajat kentällä
Turvallisuussyistä kentälle ei saa tuoda lemmik-
kieläimiä, lastenvaunuja eikä alle kouluikäisiä 
lapsia. Pelitoimiston takana on pieni leikkialue 
pelaajien lapsille, jonne lasten jättäminen ilman 
valvontaa on kielletty. Mailapojan kentälle mu-
kaan ottaminen on mahdollista omalla vastuul-
la ja häneltä edellytetään etiketin mukaista pu-
keutumista.

Peliaika
Aikaa pelikierroksella (18 reikää) tulisi käyt-
tää maksimissaan 4 tuntia 10 minuuttia neljän 
hengen ryhmässä. Kentällä on maksimipeliai-
kaa ohjaavia tarkistuspisteitä, joita tulee noudat-
taa. HUOM! molemmilla kentillä normaalipe-
liaika on helposti jopa alle 4 tuntia, kun toimi-
taan ripeästi.  Molemmilla kentillä on mahdol-
lisuus normaaliolosuhteissa pitää maksimissaan 
10 min tauko, Kalkki-Petterillä 9 reiän jälkeen 
ja Pyhä Laurilla 11 reiän jälkeen (Laurin maja). 

Par 3-kentän ihannepeliaika 1–2 hengen peli-
ryhmälle on noin 40 minuuttia ja 4 hengen ryh-
mälle maksimissaan yksi tunti.

Pelin nopeuttaminen
Mikäli ryhmän peli etenee hitaammin kuin 
asetettu tavoiteaika, tulisi pelaajien siirtyä pe-
laamaan pistebogey –säännöillä, jolloin pelaa-
ja nostaa pallon ylös, kun ko. reiältä ei enää tule 
pisteitä. Mikäli ryhmä jää edellisestä starttiryh-
mästä jälkeen yli väylän mitan, tulee ryhmän 

Ruuhkaisimpina aikoina kentän toimintaa kont-
rolloi golfautolla liikkuva valvoja.
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tarjota ohituslupaa seuraavalle ryhmälle. Ohi-
tuslupa on syytä antaa myös nopeammin ete-
nevälle ryhmälle ja tilanteessa jossa peliryhmä 
esim. joutuu etsimään yhtä tai useampaa palloa 
metsästä tai heinikosta.

Siisteys kentällä
Pelaajien viihtyvyyden kannalta on välttämätön-
tä, että roskat ja pullot viedään lähimmän lyön-
tipaikan roskakoriin! Tupakantumppien jättä-
minen kentälle on myös kielletty. Pelitoimistos-
ta on saatavissa vanhoja filmipurkkeja, joihin 
tumppeja voi kerätä.

Alkoholin käyttö
Golf on urheilua eikä siihen tulisi kuulua alko-
holin käyttöä. Lajin luonteen huomioon otta-
en se on kuitenkin mahdollista, kunhan pelaaja 
tuntee rajansa eikä alkoholin vaikutuksen alai-
sena aiheuta vaaraa tai häiritsevää käyttäytymis-
tä kanssapelaajille eikä vahingoita kenttää. Val-
vojilla ja valvojan oikeuksia käyttävillä tahoilla 
on oikeus puuttua häiriökäyttäytymiseen välit-
tömästi ja poistaa pelaaja kentältä, jos kanssa-
pelaajat kokevat asian em. kaltaiseksi. Golf-au-
ton käyttöä rajoittavat tieliikennelain asettamat 
promillerajat.

Kentänhoito
Kentän hoito ja sen kunto on henkilöstölle kun-
nia-asia. Kentänhoitohenkilöstöllä on etuoikeus 
työskentelyyn väylällä, jota peliryhmä on pelaa-
massa. Kentän hoitoa koskevat mahdolliset huo-
mautukset ja neuvot pyydetään jättämään pa-
lautelaatikkoon klubitalolla tai palautepalvelun 
kautta internetsivuillamme. Palautteen käsittele-
vät toimitusjohtaja ja kenttämestarit yhdessä.

Klubitalo ja Tallin Wintti
Klubin ravintolatiloja ja Tallin Winttiä on mah-
dollista varata myös yksityistilaisuuksiin. Varauk-
set ja tarjoilut hoidetaan ravintoloitsijan kanssa.

Laurin Maja
Majan ollessa auki voidaan sillä pitää noin 10 

minuutin tauko. Ostokset tulee maksaa paikan 
päällä käteisellä tai avainasiakaskortilla. Laurin 
maja on sopiva paikka ohituksille molemmil-
la kentillä.

Jäsenyys seurassa
St. Laurence Golf ry:n aktiivijäseniksi voivat liit-
tyä henkilöt, jotka yhdistyksen hallitus hyväk-
syy. Aktiivijäsenet ovat joko aikuis- tai junio-
rijäseniä siten, että juniorijäsenenä voi olla sen 
kalenterivuoden päättymiseen asti, jolloin täyt-
tää 18 vuotta. Juniorijäsenet ovat täysvaltaisia 
yhdistyksen jäseniä.

Yhdistyksellä voi olla lisäksi passiivijäseniä. 
Jos aktiivijäsen haluaa painavan syyn vuok-
si siirtyä passiivijäseneksi, tulee hänen maalis-
kuun loppuun mennessä tehdä tästä kirjallinen 
ilmoitus hallitukselle. Passiivijäsenelle eivät kuu-
lu Suomen Golfliiton etuudet, eikä heillä ole ää-
nioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Passiivijä-
seneksi siirtynyt jäsen on oikeutettu pääsemään 
takaisin aktiivijäseneksi ilman liittymismaksua 
siitä kirjallisesti hallitukselle ilmoitettuaan ja jä-
senvelvollisuudet asianmukaisesti täytettyään. 
Siirtyminen aktiivijäseneksi tapahtuu hallituk-
sen päätöksellä. Passiivijäseniltä peritään vuo-
sittain 20 € toimistomaksu.

Golfopetus
Opetuksesta St. Laurence Golfissa vastaa PGA 
pro Sami Taavitsainen sekä kaudella 2009 hänen 
apuopettajansa Lotta Sandberg. Opettajat järjes-
tävät kursseja aloittelijoille ja pidemmällekin ke-
hittyneille pelaajille. Heiltä saa myös yksityistun-
teja. Caddie masterit ottavat vastaan kurssi- ja 
yksityistuntivaraukset pelitoimistossa

Junioritoiminta
St. Laurence Golf on ollut Nuoren Suomen Si-
nettiseura vuodesta 2006 alkaen. Junioreille jär-
jestetään valmennusta ja kilpailutoimintaa, jo-
hon seuran jokaisen juniorin kannattaa osallis-
tua. Seuramme junioritoimikunnan puheen-
johtaja ja sen jäsenet auttavat kaikissa juniori-
asioissa.

Golfetiketin noudattaminen
St Laurence Golfissa pelaavilta edellytetään gol-
fin voimassa olevien sääntöjen etikettiosion hal-
litsemista ja sen mukaista golfkäytöstä.
Pelaajien on huolehdittava
• turvallisuudesta
• muiden pelaajien huomioon ottamisesta
• pelin nopeudesta
• etuoikeudesta kentällä
• kentän kunnosta huolehtimisesta
•  bunkkerit on haravoitava. Harava jätetään ko-

konaan bunkkerin sisäpuolelle (huom! Myös 
harjoitusalueilla)

• lyöntijäljet on muistettava korjata
•  tarpeettomia vaurioita erityisesti viheriöllä on 

vältettävä

Fore
Huuda välittömästi ja kovaa ”fooor” (fore), kun 
havaitset oman tai naapurisi pallon lähtevän 
suuntaan, jossa on muita pelaajia tai henkilö-
kuntaa. Ja kun kuulet kyseisen huudon, kyykis-
ty välittömästi ja suojaa pääsi.

Griinihaarukka
Jokaisella pelaajalla tulee olla griinihaarukka, 
jolla korjataan putoamisjäljet griiniltä. Caddie 
master, startteri ja valvoja vaativat pistokoe –
periaatteella griinihaarukan esittämistä ennen 
kierrokselle lähtöä.

Matkapuhelin 
Matkapuhelimesta ei saa aiheutua häiriötä kans-
sapelaajille. Matkapuhelimen tulee olla suljettu-
na tai äänettömänä pelikierroksen aikana (hä-
lytys- tai päivystysluonteista töitä tekevillä salli-
taan ns. kokous-profiili). Matkapuhelimen häi-
ritsevää käyttöä tulisi välttää myös klubitalon ra-
vintolatiloissa.

Pukeutuminen
Sinisten farmareiden käyttö ei ole sallittua Kalk-
ki-Petterillä tai Pyhä Laurilla. Farkkujen käyttö-
kiellon lisäksi golfetiketti edellyttää kauluksel-
lista (ns. kilpikonnakaulus on sallittu) paitaa ja 
suoria housuja, jotka voivat olla täyspitkät, poh-
jemittaiset knickerit pitkien sukkien kanssa tai 
polvimittaiset shortsit. Naisilla käy myös vähin-
tään polvimittainen hame tai housuhame.

Ranta-asut, lyhyet urheilushortsit, tennishou-
sut, tai uimarannalle tarkoitetut bermuda-short-
sit  eivät kuulu golfkentälle. Samoin verkkarit, 
tuulipuvut ja lenkkitossut ovat tarkoitettu muu-
hun liikkumiseen kuin golfin pelaamiseen. 
Lenkkitossuilla pelaaminen on sallittu vain ju-
nioreille.

Golfetiketin mukainen pukeutumisvaatimus 
ei koske lähipeli- ja harjoitusalueita mukaan lu-
kien par 3-kenttä.

Asialliseen käytökseen kuuluu myös, että kai-
ken ikäiset miespelaajat esiintyvät klubin sisäti-
loissa ilman lakkia.
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Nimeni on Jouni Puuppo, olen 54-vuoti-
as, syntyisin Lappeenrannasta ja asun 
Lohjalla.  Olen naimisissa, yhden lap-

sen isä ja tällä hetkellä kolmen lapsen isoisä. Työ-
urani koostuu pääosin talouteen liittyvistä teh-
tävistä sekä kotimaassa että viisi vuotta myös 
Lähi-Idässä.  Tällä hetkellä toimin talousjohta-
jana kansainvälisessä rakennusliikkeessä vasta-
ten sen pohjoismaisen hankintayksikön tukitoi-
minnoista joihin kuuluu talous- laki ja henki-
löstöhallinto.

Liikunta eri muodoissaan on kuulunut mi-
nun harrastustoimintaani. Nuorempana pela-
sin lentopalloa.  Neljänkymmenen vuoden ikä-
rajan ylitettyäni löysin sitten golfin. Se vei minut 
mennessään, samoin vaimoni ja kaikki siinä lä-
hipiirissä olevat. Tällä hetkellä tasoitukseni pyö-
rii kahdeksan paikkeilla.

Seuran jäsenenä olen ollut yli kymmenen 
vuotta. Rivijäsenenä vuoteen 2007 osallistuen 
midien toimintaan.  Toissa syksynä minut valit-
tiin Ry:ssä varapuheenjohtajaksi ja viime syksy-
nä sitten puheenjohtajaksi. Vuoden verran olen 
toiminut Suomen Golfliiton liittovaltuuston jä-
senenä.

Lohjalla ovat asiat hyvin
St. Laurence Golfin toiminta-ajatukseen kiteyt-
tää hyvin se mitä henkilökohtaisesti näen joh-
totähtenä omalle ajattelulleni ja toiminnalleni: 
”Tarjota jäsenilleen ja osakkailleen golfin har-
rastamiseen oheistoimintoineen sellaiset puit-
teet, jotka muodostavat miellyttävän ja rentout-
tavan elämyksen”.

Ensinnäkin, käyttämämme kentät ovat Suo-
men hienoimpia ja niistä vastaa todella ammat-
titaitoinen henkilökunta.  Heidän työpanoksel-
laan yhdistettynä jäsenten omakohtaiseen ken-
tän huolenpitoon varmistamme että myös jat-
kossa saamme nauttia hienosta golf ympäris-
töstä.

Meillä on yhteisössä vaalittu hyvin golf perin-
teitä ja niitä varmasti vaalitaan myös jatkossa.  

Toiminta klubillamme on ollut aktiivista. 
Paljon on kisoja ja tapahtumia järjestetty ja pal-
jon on ollut osallistujia. Viime vuoden Challen-

ge Tour-kisan järjestäminen oli huippuosoitus 
siitä millaista osaamista ja vapaaehtoistyöhalua 
meiltä löytyy. 

Ensi kesälle meillä ei ole vastaavaa suurkisaa 
mutta paljon jäsentenvälisiä sekä joitakin avoi-
mia kisoja joihin toivon mahdollisimman mo-
nen pääsevän osallistumaan. Toimikunnat ovat 
panostaneet kisojen suunnitteluun jo hyvissä 
ajoin talven aikana, joten olen luottavainen jär-
jestelyjen onnistumisesta.

Valmennustoiminta meillä on ollut pitkä-
jänteistä. Golf valmennusta on ollut tarvitsevil-
le saatavilla talven aikana ja kauden alkaessa eri 
ryhmille suunnatut valmennusohjelmat täyttä-
vät valmentajien aikataulut. Tässä yhteydessä 
muistutus kaikille ”Svingi kuntoon” – pro oh-
jauksesta kauden alkaessa.

Juniori valmennus on meillä suomalaisittain 
huipputasoa ja junnut ovat olleet todella innok-
kaita.  Tästä huomionosoituksena olemme yh-
teisötasolla saavuttaneet merkittäviä palkinto-
ja.  Mutta mikä tärkeintä on junioreiden saa-
vuttama henkilökohtainen ja joukkue menes-
tys.  Viime vuosina palkintojen määrä junnujen 
palkintokaapeissa on kasvanut erittäin miellyt-
tävällä tavalla.

Junnuvalmennuksen jatkuminen ja kehittä-
minen on seuralle tärkeä asia ja siihen tullaan 
edelleen panostamaan.  Samoin meidän on et-
sittävä keinoja, joilla teemme uusille junnuille 
helpoksi golfin aloittamisen.

Yllä mainituista seikoista voimme olla ylpei-
tä.

Katse tulevaisuuteen
Tason ylläpitäminen tulevaisuudessa on varmas-
ti haaste seurallemme, mutta olen vakuuttunut 
että yhteisillä ponnistuksilla pystymme sen te-
kemään ja vielä sitä parantamaan. Tavoitteisiin 
olen henkilökohtaisesti sitoutunut, samoin olen 
varma että hallituksen jäsenet ovat myös. Mut-
ta onnistumisen mahdollistaa jäsenien aktiivi-
nen osallistuminen kysymyksin/kommentein 
toiminnan kehittämiseen. Anna palautetta, sil-
lä varmistamme kehityksen yhteisössämme.

Toivotan kaikille jäsenillemme ja osakkail-
lemme menestyksellistä ja elämyksiä täynnä ole-
vaa kautta 2009.

Jouni Puuppo
St. Laurence Golf Ry:n puheenjohtaja

jouni.puuppo@skanska.fi
GSM 040-5637262

Seuran uusi puheenjohtaja 

Jouni Puuppo esittäytyy
Lohjalainen Jouni Puuppo 
valittiin yksimielisesti Esko 
Erosen jatkajaksi seuram-
me puheenjohtajaksi syk-
syn vuosikokouksessa. Hän 
ehti perehtyä tehtävään 
vuoden ajan varapuheen-
johtajana toimien.
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T oivotan oikein hyvää kevättä ja alkavaa 
kautta kaikille jäsenille. Ensi kausi on 20. 
seuramme historiassa ja itselläni alkaa 

viides kausi seuramme kapteenina. Näin se ai-
ka vierähtää aivan huomaamatta. Tälle vuodelle 
ei ole mitään uusia sääntöuudistuksia, joten van-
hoilla mennään ja nojaudutaan edelleenkin vii-
mevuonna uudistuneeseen sääntökirjaamme.

Ensi kesä on juhlakesä, sillä seuramme viet-
tää 20v juhliaan kokonaisen juhlaviikon verran. 
Juhlaviikkoa on ollut suunnittelemassa juhlatoi-
mikuntamme puheenjohtajana entinen junio-
rimme ja nykyinen golfammattilaisemme Ant-
ti Ulvio. Hänen käsikirjoituksensa tahdissa tu-
lemme siirtymään seuraavalle vuosikymmenel-
le ja voimme jättää hyvillä mielin jälleen yhden 
merkkipaalun taaksemme.

Ryhmän pelinopeuden valvoja on 
alimmalla tasoituksella pelaava
Kesäkuukaudet ruuhkauttivat kenttämme viime 
vuonna, varsinkin iltaisin. Tämän asian korjaa-
miseksi pitää tulevana kesänä kiinnittää erityi-
sesti huomiota pelinopeuteen, jotta säästyisim-
me piinaavilta neljän ja puolen tunnin iltakier-
roksilta. Ryhmän pelinopeuden valvoja on aina 
ryhmässä alimmalla tasoituksella pelaava pelaa-
ja ja korostan tässä yhteydessä erityisesti hänen 
vastuutaan seurata ryhmän toimintaa ja antaa 
nasevia käskyjä pallon laittamiseksi taskuun ti-
lanteissa jotka turhaan vievät liikaa aikaa ja hi-
dastavat ryhmän pelinopeutta.

Uusi kausi – vanha meininki
Niin viime kausi kuten edelliset kaudetkin 

ovat näyttäneet, että etiketissä olisi kaikilla hio-
misen varaa, kun liikumme kentällä. Toivoisin 
että huomio kiinnittyisi erityisesti seuraaviin asi-
oihin: tupakantumpit laitetaan niille kuuluviin 
astioihin, ylimääräiset roskat roskiin ja viheri-
öillä olemme tarkkoina ettemme jätä jälkeemme 
yhtäkään korjaamatonta alastulojälkeä.

Viisituntisia kierroksia  Floridassa
Nämä edellä mainitut asiat eivät ole pelkästään 
meidän kenttämme ongelmia vaan ne tuntuvat 
olevan yleismaailmallisia ongelmia golfkentillä. 
Vieraillessani talvella Floridan kentillä huomio-
ni kiinnittyi täsmälleen samoihin asioihin. Kier-
rokset vierähtivät helposti viisituntisiksi vaikka 
autolla kuljettiinkin.  Esimerkkinä kerrottakoon 
jenkkien tyylistä pelata golfia autojensa kanssa, 
kun kaksi pelaajaa saapuu ensimmäiselle pal-
lolle, toinen astuu autostaan ulos lyöden pallo-
aan eteenpäin. Sitten kumpikin istuu autoonsa 
ja ajetaan noin seitsemän metriä eteenpäin ja 
toinen pelaajista menee pallolleen pelatakseen 
sitä ja jälleen istutaan tiukasti autossa ja siirry-
tään uusiin haasteisiin. Näin se peli etenee ei-
kä ylimääräisiä askelia oteta kierroksen aikana. 
Pohjoismaalaisesta näkökulmasta hieman tuo 
pelityyli ihmetytti allekirjoittanutta. Tämä oli 
tietenkin vain yksi esimerkki, joka sattui pistä-
mään silmään ja sen mukaanhan ei pidä kansa-
kuntaa leimata.

Yleisesti ottaen pelaamamme Floridan kentät 

Kapteenin palsta

olivat hyväkuntoisia, osa jopa tiukkoja kapei-
ne väylineen, mutta viheriöt olivat loistokun-
toisia. Kahden viikon aikana kertyi kymme-
nen kierrosta, joiden keskihinnaksi tuli n 35€, 
joten mielestäni hinta/laatu suhde oli kohdal-
laan. Etelä Floridassa saimme usein peliseurak-
semme talvea pakoon tulleita kanadalaisia, joi-
ta on kulmilla kuulemma yli miljoona ihmis-
tä. Viimeisellä viikolla siirryimme Orlandon 
esikaupunkiin Kissimeehen, joka taas tuntui 
olevan amerikkailaisten itsensä suosima loma-
kohde, siellä ryhmäämme osui sekä New Yor-
kin ruuhkia pakenevia että Keski-lännen osa-
valtioista tulevia lomalaisia. Muutamia loma-
vinkkejä tuleville talvillekin kuulimme, Etelä 
Carolinaa suositeltiin, jos loma-aika on maa-
lis-huhtikuussa. Siellä kuulemma pääsee vielä 
parempikuntoisille kentille ja kenttävalikoima 
on vielä Floridaakin runsaslukuisempi.

Talven taittuessa lomat jäävät muistoi-
hin, hyviin sellaisiin ja käännämme katseem-
me kohti Pyhän Laurin bunkkereita ja Kalkki 
Petterin vesiesteitä. Kesää odotellessa ja päivi-
en pidentyessä aistin että, kohta se taas alkaa, 
kausi 2009. Talkoissa nähdään ja toivottavas-
ti silloin päästäisiin jo pelaamaan. Kapteenien 
avauslyönnit silloin ainakin perinteiden mu-
kaan suoritetaan. 

Kentällä tavataan.
Kapteeni Teppo Mattila

teppomattila@hotmail.com
Puh. 050-5406736
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Kenttäyhtiön lyhyt historia
St. Laurence Golf Oy perustettiin 6.5.1988 ja 
merkittiin kaupparekisteriin 30.12.1988. Osa-
kekanta oli silloin 15 osaketta á 1.000 markkaa/
osake. Ensimmäiseen hallitukseen valittiin Is-
mo Peltomäki, Hannu Krogerus ja Maritta Ran-
tanen. Ismo Peltomäki erosi hallituksesta vuo-
den 1988 lopussa ja hänen tilalleen valittiin yh-
tiön ylimääräisessä kokouksessa 2.1.1989 Heik-
ki Horstia. Maritta Rantanen erosi hallituksesta 
keväällä 1989 ja hänen tilalleen valittiin Klaus 
Grönbärj. Hallituksen neljänneksi jäseneksi va-
littiin Kalle Pirilä.

Yhtiön ensimmäinen tilivuosi oli 
1.3.1989 – 28.2.1990. Tämän tilikauden aikana 
oli St. Laurence Golf Oy Oy Lohja Ab:n tytär-
yhtiö ja sen kaikki osakkeet oli alussa emoyhti-
ön omistuksessa. Alkuperäiset osakesarjat oli-
vat seuraavat:

A-sarja 40 kpl, B-sarja 100 kpl, C-sarja 400 
kpl, D-sarja 300 kpl, yhteensä 840 kappaletta. 
Kenttälaajennusten ja yhtiöjärjestyksen muu-
toksien jälkeen on vuodesta 2004 lähtien ollut  
käytössä vain yhden pelioikeuden E-osakesarja 
ja tällä hetkellä osakkeita on 1520 kappaletta.

Elokuussa 1989 palkattiin ensimmäiseksi 
kenttämestariksi Markku Leskinen. Jalo Grön-
lund aloitti yhtiössä toimitusjohtajana ja seuras-
sa toiminnanjohtajana 1.1.1990.  Hänen jälkeen-
sä toimitusjohtajana ovat toimineet Petri Pelto-
niemi (1994 – 1998), Veikko Pelkonen (1999), 
Charles Möller (2000 – 2005) sekä nykyinen toi-
mitusjohtaja Markku Ignatius (2005 –). Kenttä-
mestareina ovat Markku Leskisen jälkeen toi-
mineet Irmeli Salo Mikko Lindberg, vuodesta 
1999 lähtien. 

Seuran alkutaival
St. Laurence Golf Ry perustettiin 23.1.1989 ja 
merkittiin yhdistysrekisteriin 3.5.1989.  Seu-
ran kokouksessa 24.1.1989 todettiin, että seu-
ralla ei ole riittävästi jäseniä hallitukseen valit-
tavaksi. Kokouksessa valittiin seuran ensimmäi-
seksi puheenjohtajaksi Heikki Horstia. Seuraa-
vassa yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa 
12.4.1989 valittiin seuran hallitukseen sen en-
simmäiset jäsenet: Eero Aittola, Heikki Hors-
tia, Hannu Krogerus, Matti Rahkila, Olli Aho-

St. Laurence Golf – Golfia  
Parhaimmillaan jo 20-vuotta
Vuosi 2009 on golf-yhteisömme 20 v. juhlavuosi, jota 
juhlimme erityisellä juhlaviikolla heinäkuun 19.–25. 
Juhlavuotta on suunniteltu Antti Ulvion vetämällä 
toimikunnalla. Julkaisemme kesä-heinäkuun vaihteessa 
Tietoväylän Juhlanumeron. Ohessa lyhyesti yhteisömme 
historiaa.

la, Aapo Ala-Härkönen, Klaus Grönbärj, Jorma 
Koponen, Henry Remander ja Kalle Pirilä. Vuo-
den lopussa oli seuralla 217 jäsentä. Ensimmäi-
sellä tasoituslistalla, joka julkaistiin 18.8.1989 oli 
yhdeksän nimeä.

Golfkentän maat ja rakennukset, yhteen-
sä 82,72 hehtaaria, ostettiin Oy Lohja Ab:ltä 
20.10.1989. Kentän ja klubitalon suunnitteli-
jaksi palkattiin arkkitehti Kosti Kuronen. Van-
han Gunnarlan maatilan päärakennus oli niin 
huonokuntoinen, että se jouduttiin purkamaan. 
Kaikki muut rakennukset alueella säilytettiin ja 
kunnostettiin käyttökelpoisiksi. Uusi klubitalo 
rakennettiin vanhan maatilan päärakennuksen 
paikalle. Klubirakennuksen rakensi Rakennus-
Haaparanta Nummelasta. Ensimmäiset lyönnit 
alueella lyötiin nykyisten autoparkkipaikkojen 
kohdalla lähempänä rautatietä vuonna 1989 ja 
ensimmäisenä golf-prona toimi Kalevi Tellqvist. 
Varsinainen kenttä (nykyinen Kalkki-Petteri) 
valmistui YIT:n rakentamana lokakuussa 1989. 

Ensimmäinen varsinainen  
pelikausi 1990
Klubirakennus valmistui 1 4.1990 ja avajaiset 
vietettiin 27.4. Ravintoloitsijana toimi Jaana 
Oksanen ja ravintolan  nimi oli Siljaana. Yhti-
ön palveluksessa oli ympärivuotisina työnteki-
jöinä toimitusjohtaja, toimistosihteeri, kenttä-
mestari sekä kolme kentänhoitajaa. Kausityöte-
kijöinä oli kolme caddie masteria ja kolme ken-
tänhoitajaa.

Kenttä avattiin asteittain niin, että nykyinen 
Kalkki-Petterin takaysi avattiin 12.5.1990 ensiksi 
talvigreeneillä ja 20.6. kesägriineillä. Loput väy-
lät (nykyinen KP:n etuysi) avattiin suoraan var-
sinaisilla greeneillä 11.7.1990.  Keväällä 1990 oli 
tasoitusluettelossa jo 17 miestä ja kolme naista. 
Luettelossa mainittiin että, ”tasoitustoimikun-
nan päätöksen mukaan jäsenen ensimmäiseksi 
tasoitukseksi ei hyväksytä pienempää kuin 37”!

Lyhyesti jatkosta…
Vuonna 1992 yhtiö osti noin 20 hehtaaria lisää 
maata ja alkoi suunnitella 9 reiän laajennusta. 
Rakennustyöt alkoivat 1994 Erkki Honkanen 
Ky:n toimesta ja kenttä avattiin 1996. Avaus-
lyönnin suoritti Maaherra Riitta Siitonen. Sil-

loiset 27 reikää jaettiin kolmeen 9 reiän kentäk-
si siten, että uusi kenttä oli A-kenttä ja vuonna 
1990 valmistunut kenttä oli B + C.  Pelijärjestyk-
senä oli kahdesta yhdeksiköstä muodostettu 18 
reikää ja kolmas 9 reikää toimi omana kenttänä, 
yleensä palloränninä peluuttaen. Jäsenmäärä li-
sääntyi tasaista vauhtia ja alkoi muodostua laa-
jentamisen paineita. 

Yhtiö päätti ostaa lisää maata 9 reiän laajen-
nusta varten ja vuonna 1998 ostettiin 40 hehtaa-
ria A-kentän jatkeeksi. Rakennustyöt aloitettiin 
syksyllä 1999 YIT:n toimesta ja kenttä avattiin 
pelaajille 7.6.2002 ja avauslyönnin löi valtioneu-
vos Harri Holkeri. Molemmat kentät saivat uu-
det nimet: vanha  A + uusi 9 reikää sai nimek-
seen Pyhä Lauri ja vanhasta kentästä ( B + C) tu-
li Kalkki-Petteri. Vuonna 2006 avattiin 6-reikäi-
nen par 3-kenttä, joka suunniteltiin ja rakennet-
tiin omin voimin, käyttäen maansiirtotöissä ul-
kopuolista maansiirtoyritystä (Tmi Topi Vileni-
us). Vuonna 2005 tehty sääntömuutos, joka sallii 
seuran jäsenyyden ilman pelioikeutta, on lisän-
nyt seuran jäsenmäärää jo yli 1 700 jäseneen.

Merkkipaaluja seuran historiassa

1989 Seuran perustaminen
1994   Junioreiden joukkue  

SM-kultaa (reikäpeli)
1995  Junioreiden joukkue  

SM-kultaa (lyöntipeli)
1997 Lyöntipelin SM-kisat (C+A)
1999 yli 1000 jäsentä
2006  Finnish Open by Scandinavian 

Masters (Pyhä Lauri)
2006 Nuoren Suomen Sinettiseura
2007  Suomen Golfliiton “Vuoden 

Seura 2007”; yli 1500 jäsentä
2007   Antti Ulviosta seuran ensim-

mäinen ammattilainen
2008  SK Golf Challenge 2008  

(Challenge Course);  
yli 1700 jäsentä



 Tietoväylä 1/2009      11

Kalkki-Petteri ja Pyhä Lauri

Green fee Aikuinen  Juniori 
(voimassa koko päivän)  (alle 18v.) 

Normaali 55 € 25 €
Viikonloppuisin 65 € 30 €
Alekaudella (1.10.->) 40 € 20 €

Vieras green feet 
(myös viikonloppuisin)
Avainasiakkaan *)  35 € 15 €
vieraana
Pelioikeuden  45 € 20 €
haltijan vieraana
Alekaudella (1.10.->) 20 € 10 €

Par 3 
(myös vkl) StLG:n jäsen  Muut
Par 3 -päivä  
green fee  
Aikuinen 10 € 20 €
Juniori 5 € 10 €
   

Par 3 – 10 green feen sarjakortti   
Aikuinen 80 € 150 €
Juniori 40 € 75 €

Uutta! Par 3 -kausikortti   
Aikuinen 160 € 300 €
Juniori 80 € 150 €

Ajanvarausoikeudet
Avainasiakas   7 vrk
Pelioikeuden haltija  5 vrk
Vieraspelaajat  2 vrk

*) Kaikki osakkeenomistajat, jotka  
pelaavat omalla nimetyllä 
pelioikeudellaan, ovat ns. avain-
asiakkaita. 

Hinnasto 2009

Juhlaviikko
Tällä pelikaudella juhlimme seuram-
me 20-vuotistaivalta. Heinäkuussa jär-
jestämme teemaviikon, jolloin pelataan 
Klubimme perinteisimmät tapahtumat: 
Jalo’s Shoot Out, Perhepokaali ja Virk-
kala Trophy. Lisäksi järjestämme seuran 
omalle sekä Suomen golfyhteisölle suun-
natut juhlakilpailut sekä pelaamme viik-
kokisan 20-vuotisjuhlan kunniaksi. Viik-
ko alkaa sunnuntaina 19.7. ja huipentuu 
lauantaina 25.7.

Tietoväylän Juhlajulkaisu
Kesä–heinäkuun vaihteessa ilmestyy Tie-
toväylästä Juhlanumero, johon kerääm-
me jo materiaalia. Jos Sinulla on kuvia 
menneiltä vuosilta, joko Klubilta tai ken-
tiltä, älä epäröi toimittaa niitä käyttööm-
me. Mitä paremmat materiaalit saamme 
kasaan, sitä laadukkaamman julkaisun 
saamme kaikkien yhteiseksi iloksi. Myös 
juttuja toivotaan, joten jos kynä syyhyää, 
tartu haasteeseen.

Muuta juhlan kunniaksi
Pro Shopissa on myynnissä logopallot, 
joissa on juhlavuoden kunniaksi päivi-
tetty logo. Myyntiin tulevat myös laaduk-
kaat juhlapaidat. Syksyksi on suunnitteil-
la klubimatka, jos kiinnostuneita saadaan 
kasaan tarpeeksi. 

Juhlavuoden 
ohjelma

Klubimatka Mission Hillsiin
20-vuotisjuhlan kunniaksi seuran ja oy:n pelaajille  
on tarjolla mahdollisuus lähteä Kiinaan kokemaan  
Mission Hills, maailman suurin golf-keskus. Yhdessä  
Aurinkomatkojen kanssa on räätälöitävissä St. Laurence 
Golfin oma pelimatka marras-joulukuulle, mikäli 
lähtijöitä saadaan tarpeeksi.  Lisätiedot ja alustavat 
ilmoittautumiset pelitoimistoon toukokuun loppuun 
mennessä. Matkan alustava hinta sisältäen Finnairin 
edestakaiset lennot Hong Kongiin, majoituksen ja 
green feet on noin 2 500 €.
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Kenttä (eikä myöskään henkilökunta J ) ei ole 
saanut olla rauhassa talvellakaan, vaan töitä on 
tehty tammikuun puolivälistä eteenpäin, kun 
oikea talvi vihdoin tuli. Edellisenä talvena maa 
ei käytännössä jäätynyt ollenkaan, joten se esti 
mm. hiekoituksen, kalkituksen ja metsänhak-
kuut. 

Vesiesteen ruoppaus
Tammikuun viimeisellä viikolla alkoi maa olla 
tarpeeksi kohmeessa ja lunta oli jonkun verran, 
joten urakoitsija pääsi aloittamaan Kalkki-Pet-
terin 1. ja 6. väylän välisen ojan kunnostuksen. 
Koko oja ruopattiin läpi kaivinkoneella ja sa-
malla 6. viheriön oikealla puolella oleva pouka-
ma suurennettiin, jotta se näkyisi paremmin 1. 
väylän lyöntipaikalle. Samalla 6. viheriön edes-
sä ojanpohja sorastettiin ja isot kivet sijoitettiin 
uudelleen. Ojasta tulleesta kaivumassasta tehtiin 
kumpu Kalkki-Petterin 3. väylän oikealla puo-
lella olevalle joutoalueelle.

Bunkkereiden korjaus
Helmikuun alussa urakoitsija siirtyi koneineen 
kunnostamaan Kalkki-Petterin 12. väylän oi-
kealla puolella olevia väyläbunkkereita. Aluk-
si bunkkereista poistettiin vanha ja paljon isoja 
kiviä sisältänyt hiekka. Tämän jälkeen bunkke-
rin pohjat muotoiltiin uudestaan savella (kuva 
liitteenä) ja tilalle ajettiin uutta hiekkaa. Useissa 

Kenttätoimikunnan palsta

Kentänhoitoa ympäri vuoden
Kalkki-Petterin bunkkerissa onkin paljon iso-
ja kiviä johtuen siitä, että aikanaan kummut on 
tehty täytesorasta ja niistä ajan kuluessa nousee 
kiviä hiekan joukkoon. Tämän takia lähivuosi-
na kunnostustyöt tulevat jatkumaan myös muis-
sa bunkkereissa.

Uudet lyöntipaikat
Syksyn ja talven aikana Kalkki-Petterin väylil-
le 2, 13, 15 tehtiin uudet back-teet, jotta kent-
tää pystyttäisiin kehittämään ajan haasteisiin. 
Lyöntipaikkojen rakentamisessa hyödynnettiin 
bunkkereista poistettu kivinen hiekka, joka so-
pii erinomaisesti lyöntipaikan pohjamateriaalik-
si. Keväällä uusille lyöntipaikoille ajetaan kasvu-
alusta sekä asennetaan siirtonurmi. Lyöntipaikat 
on tarkoitus ottaa käyttöön viimeistään heinä-
kuussa Junioreiden SM-kisoissa.  

Uudet viheriöpinnat 
Viime syksynä uusittiin myös kahden viheriön 
(KP 12 sekä rangen vieressä oleva harjoitusvi-
heriö) pinnat, koska niiden kunto ja pelattavuus 
on jo vuosia poikennut merkittävästi muista. Sa-
malla viheriöiden muodot muuttuivat jonkun 
verran ja esimerkiksi Kalkki-Petteri 12:sta saa-
tiin lisää mielekkäitä lipunpaikkoja.

Metsänhoito
Pyhä Laurin väylien 5. ja 9. vasen reuna on ko-
neellisesti harvennettu sekä koko kentän alueelta 
on muutenkin poistettu huonokuntoisia tai jopa 
vaarallisia puita. Pelillisesti tärkeitä puita ei ole 
kuitenkaan tarvinnut poistaa vaan poistetut puut 
ovat olleet lähinnä reuna-alueilta.

Muut talvityöt ja kalusto
Edellä mainittujen projektien lisäksi tänä talve-
na on kelien vihdoin salliessa päästy tekemään 
myös perinteisiä talvitöitä. Pyhä Laurin väylille 
on tehty hoitokalkitus ja Kalkki-Petterin väylät 
on hiekoitettu.

Kentänhoitokalustoa on jonkun verran täy-
dennetty, jotta pystyttäisiin mahdollisesti vielä 
paremmin vastaamaan pelaajien vaatimuksiin. 
Kiinteistöissä on myös kevään aikana tehty pie-
niä korjauksia ja keittiökalustoa on pyritty päi-
vittämään ajanmukaisemmaksi.

Kenttätoimikunta

Kalkki-Petterin 12. väylän  
bunkkerit on peruskunnostettu. 
Griini sai uuden pinnan jo  
syksyllä.

Kalkkiksen 1-väylän lampi on entistä suurempi.
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Naistoimikunnan palsta

Naistoimikunta on jo aloittanut kauden 
kokoontumalla järjestäytymiskokouk-
seen helmikuun lopulla. Uusi toimi-

kunta jatkaa hyvältä pohjalta, sillä ladytoiminta 
on aina  ollut aktiivista Lohjalla, kiitokset siitä 
edellisille ladykapteeneille ja naistoimikunnan 
jäsenille. Toki uusia tuuliakin on luvassa tule-
valla kaudella. 

Vanhan kunnon Kultakaksikko Open vaih-
tuu nyt tänä kesänä Optikko Nyman Synsam  
Ladies Openiksi. Luvassa on uusi hieno kisata-
pahtuma. Tuttu yhteistyökumppanimme lupau-
tui ottamaan nimiinsä Ladies Open -kisan Kul-
takaksikon lopetettua toimintansa.

Peli-iltoja on tulevana kesänä kerran kuussa 
ja syyskuussa pidetään kauden päättäjäiset. 

Toimikunta päätti aloittaa kokeiluluonteisen 
kummitoiminnan uusille naisjäsenille ja peliseu-
raa kaipaaville naisille. Naistoimikunnan jäsenet 
toimivat kummeina ja kokoontuvat joka toisena 
sunnuntaina noin klo 16.30 pelaamaan. Tästä li-
sää kauden avajaisissa ja naisten pukuhuoneen 
ilmoitustaululla. 

Heinäkuun 11. päivänä pidetään suosittu 
Naisten kutsu teemalla shampanjaa ja mansi-
koita. Kaikki seuran jäsenet ovat tervetulleita tä-
hän hauskaan ja ehkä vähän yllätykselliseenkin 
kilpailuun.

Pelimatka suuntautuu tänä kesänä Golf  Pirk-
kalan kentälle torstaina 16.7. Sinne lähdetään 
aikaisin aamulla linja-autolla ja naistoimikunta 
päätti, että muutkin saavat tulla mukaan, jos bus-
sissa on tilaa. Paluu on saman päivän iltana.

Uusi ladykapteeni 
Pari sanaa minusta ja uudesta naistoimikunnas-
tamme. Naistoimikunta on uusiutunut kokoon-
panoltaan kokonaan lukuunottamatta minua. 
Jäsenet löydät viereisestä laatikosta. 

Olen harrastanut golfia enemmän ja vähem-
män jo kohta yhdeksän vuotta. Lohjalla alkaa jo 
seitsemäs kausi. Pelaan tasoituksella 17,5 ja tä-
nä vuonna ajattelin panostaa harjoitteluun hie-
man aiempaa enemmän, sillä naisille tulee myös 

säännölliset harjoitukset. Ehkä se tasoituskin sii-
tä sitten paranee. 

Kotoisin olen Helsingistä, mutta olen asunut 
jo reilun vuoden Vihdin Nummelassa.  Amma-
tiltani olen AD ja töissä Suomen suurimmassa 
mediakonsernissa.

Uusi naistoimikunta aloittaa innolla toimin-
tansa ja ottaa mielellään vinkkejä sekä apua vas-
taan, joten tulkaa kaikki ladyt mukaan toimin-
taan ja ottakaa meihin rohkeasti yhteyttä.

Nähdään kauden avajaisissa, kentällä ja har-
joituksissa.

Sirpa Ärmänen, ladykapteeni

Ladyjen tapahtumakalenteri

Toukokuu
●  Eclectic– ja Birdiekierrosten  

pelaaminen alkaa molemmilla 
kentillä perjantaina 1.5.2009. Lisä-
tietoja tulee naisten pukuhuoneen 
ilmoitustaululle huhtikuun aikana.

●  Kauden avajaiset 5.5.2009 klo 18 
klubitalon yläkerrassa.

●  Peli-ilta torstaina 28.5.2009 klo 16 
alkaen 18 r. pistebogey Pyhä Lauri

Kesäkuu
●  Ryhmäkisan pelaaminen  

alkaa maanantaina 1.6.2009 /  
pistebogey

●  Eclectic-, Birdiekierrokset jatkuvat
●  Optikko Nyman Synsam Ladies 

Open, 18 r. hcp / pb ja lp  
sunnuntaina 14.6.2009  
Kalkki-Petteri 

●  Peli-ilta torstaina  
25.6.2009 klo 16 alkaen  
18 r. tasoituksellinen lyöntipeli  
punaisilta Pyhä-Lauri

Heinäkuu
●  Ryhmäkisa-, Eclectic- ja  

Birdie -kilpailut jatkuvat 
●  Seuraottelu Nurmijärvellä  

StLG–NGK päivä vielä avoin
●  Naisten Kutsu 18 r. lauantaina 

11.7.2009 Kalkki-Petteri
●  Päivän pelimatka Golf Pirkkalaan 

torstaina 16.7.2009.  Kyseessä on 
ensisijaisesti ladyjen matka, mutta  
muutkin saavat osallistua, jos bus-
sissa on tilaa.

●  Peli-ilta torstaina 30.7.2009 klo 
15  alkaen /18 r. parikisa, scramble 
2hlön joukkueet Pyhä-Lauri

●  Seuraottelu Lappeenrannassa 
StLG–Viipuri Golf (päivä  
vielä avoin, alustavasti sovittu  
heinä-elokuun vaihde)

Elokuu
●  Ryhmäkisa-, Eclectic- ja Birdie  

-kilpailut päättyvät 31.8.2009 
●  Peli-ilta tiistaina 11.8.2009  

klo 15.30 alkaen 
18 r. lyöntipeli sinisiltä  
Kalkki-Petteri

●  StLG:n mestaruuskilpailut  
la 22.8.2009 ja su 23.8.2009

Syyskuu
●  Syyskisa 19.9.2009 18 r. hcp /pb ja 

lp ja kauden päättäjäiset.

Ladygolfareille tulossa 
vilkas kausi  

Naistoimikunta 2009
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.

Sirpa lähestyy griiniä Pickalan Forestilla  
katse tiukasti pallossa. 

Naisten kauden avajaiset 
5.5.2009 alkaen klo 18 klubitalon yläkerrassa
Ohjelmassa lisätietoa ladytoiminnasta, kesän treeneistä, jalkojen ja  
käsien hoidosta, kummitoiminnasta ja tulevan kauden golf-muodista. 
Merkitse aika jo kalenteriisi. 

Tervetuloa  Naistoimikunta
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K auteen 2008 valmistautumiseni alkoi pe-
ruskuntoharjoituksilla jo syksyllä edel-
lisen kauden loputtua. Sauvakävelyä, 

punttisalia, uutena ”äijäpilates” sekä kerran vii-
kossa simulaattorigolfia.

Lajiharjoittelu tuli mukaan alkuvuodesta seu-
ran hallissa Coach Samin kanssa, kuten myös 3

etelänleiriä. Maajoukkue-ehdokkaat kutsut-
tiin myös kahdelle viikonloppuleirille Vierumä-
elle huhti – toukokuun vaihteessa. Kierroksia oli 
ennen kilpailukautta jo 30, enemmän kuin kos-
kaan aikaisemmin. 

Tavoitteina SM-mitali ja  
EM-joukkuekisat
Tavoitteena oli parantaa aiemmista vuosista ran-
kingsijoitusta, voittaa SM-mitali ja olla mukana 
molemmissa joukkue EM kilpailuissa. Kausi al-
koikin hyvin ja ensimmäisestä AFST:n osakil-
pailusta tuli heti jaettu 1. sija. Maajoukkueet vali-
taan alkukauden kilpailujen ja edellisen vuoden 
rankingin mukaan ja näyttöni riittivät joukkuei-
siin. Tshekin Ostravaan lähti 12 innokasta golf-
faria, joukossa myös alkukauden tulokas Lohjan 
Markku Taskinen. Kilpailu oli ESGA:n, Euroo-
pan senioriliiton, joukkue EM, johon osallistui 
22 maata ja kaikilla oli mukana kaksi kuusimie-
histä joukkuetta. Sää ei meitä oikein suosinut, 
vettä satoi joka päivä ja kilpailun läpivieminen 
oli työn takana. Toinen kisapäivä peruttiin kos-
ka sumu oli niin sankka, ettei näkyvyys riittä-
nyt. Suomi sijoittui SCR-sarjassa, jossa Markun 
kanssa pelasimme, 8:nneksi ja HCP-sarjassa pe-
lanneet 7:nneksi.

EGA:n eli Euroopan Golfliiton joukkue EM 
kilpailut pelattiin 11. – 16.8. Shannonissa Irlan-
nissa. Tämä on tasoltaan kovempi kilpailu, kos-
ka tähän kilpailuun osallistuvat kaikki maat par-
hailla joukkueillaan ja mukana ovat myös Eng-
lanti, Skotlanti ja Irlanti. Näiden maiden jouk-
kueissa pelasi useita entisiä ammattilaisia. Gol-
fia nämä kaverit ovat miltei poikkeuksetta ehti-
neet pelata jo noin 50 vuotta ja ympäri vuoden, 
mikä näkyy kyllä tuloksissakin. Kilpailukenttä 
oli upea puistokenttä ja pituuttakin oli saatu yli 

Seniorigolf – mukavaa terveellistä  
liikuntaa, vai täyttä kilpailutoimintaa?

6100 metriä. Mieleen jäi 436 metrinen par 4 ja 
kolme merenrantaväylää, joissa tuuli teki maila-
valinnat vaikeiksi. Sää oli sitä mitä tänä kesänä 
riitti, vettä tuli taas niin, että greenin kuivausryh-
miä tarvittiin ja pieniä keskeytyksiäkin peliin tu-
li. Paikka oli upea ja järjestelyt hoituivat Irlanti-
laisella ystävällisyydellä ja rutiinilla. Joukkueena 
olimme kymmenensiä ja henkilökohtaisesti olin 
24., jonka arvostan tähän asti yhdeksi parhaim-
mista kilpailusuorituksistani. 

Kotimaan kisat
Kotimaan kilpailut koostuivat yhdeksästä AFST:
n (Audi Finnish Senior Tour) kilpailusta ja oman 
seuran mestaruuskilpailuista. Mukaan mahtui 
onnistumisia, muun muassa kaksi  osakilpailu-
voittoa, ranking parani viime vuoden kuuden-
nestatoista tämän vuoden kuudenneksi ja Audi 
Senior Scratch Tourin pisteissä tuli voitto. Petty-
myksiin kuuluu SM-kisat, koska mitali jäi edel-
leen saavuttamatta.

Senioritoimikunnan palsta

Kilpailuja ja niihin liittyviä harjoituskierrok-
sia kertyi tällä tavalla 52, joista kotikentällä 10. 
Kesä menikin aikalailla kilpaillessa. Pelasimme 
monilla hyvillä ja arvostetuilla golfkentillä, mut-
ta omalle kentällemme tulee aina mielellään. Se 
on mielestäni yksi parhaista kokonaisuuksista 
ja hienosti hoidettu, siitä kiitokset henkilökun-
nalle.

Onneksi sai harrastaa tätä hienoa lajia tervee-
nä, mukavassa seurassa ja perheen ja työntekijöi-
den ymmärtäessä, että seniori-iässäkin voi olla 
halu kehittyä ja kilpailla. 

Mukavaa alkavaa kautta ja kiitokset monista 
kannustuksista, joita kesän aikana sain.

Gary ”Köpö” Nyman
 
Lisätietoja senioriemme menestyksestä  
valtakunnallisella tasolla löydät netistä:
golf.fi – Kilpailusivut – Finnish Senior Tour

Senioritoimikunta 2009
Puheenjohtaja: Anne Sorri,  
anne.sorri@dnainternet.net,  
puh. 040-7768168
Jäsenet: Kyösti Laakso, Riitta Jämsä, 
Veikko Tuominen

Midi-toimikunta 2009
Puheenjohtaja: Petri Granat, petri.
granat@hyrles.fi, puh.040-5567148
Jäsenet: Juha Suominen, Andrei  
Klimenko, Hannu Teivastenaho

Midien avajaispalaveri pidetään  
torstaina 16.4. klo 18 Klubilla.

Seuraa kauden aikana uutisiamme  
nettisivuiltamme!

Midi-toimikunnan  
puheenjohtaja  
Petri Granat

Senioritoimikunnan  
puheenjohtaja  
Anne Sorri

Team Finland Irlannin EM-kisoissa, mukana myös Kari Nyman (takana oikealla).
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Ensimmäisen toimitus- ja toiminnanjohtajam-
me nimeä kantava juniorirahasto on seuramme 
tapa varmistaa juniorityömme resursointi tule-
vina vuosina. Rahasto on karttunut vuosien var-
rella varsin mittavasti ja sinne ovat lahjoittaneet 
erilaisia summia klubimme juniorityön ystävät 
ja tukijat, osa nimettöminä ja osa julkisesti. Si-
tä on kartutettu myös vuosien saatossa saaduin 
kilpailumaksuin.

Rahastosta on käytetty varoja varsin maltilli-
sesti ja ne on ohjattu joko junioreittemme peli- 

tai leirimatkoihin sekä stipendeihin.
 Jos haluat tukea junioritoimintaamme, voit 

tallettaa joko anonyymisti tai nimellä käyttäen 
seuraavaa tilinumeroa: OP 523604-231317.

 Kiitämme kaikkia rahastoa kartuttaneita jä-
seniämme sekä jo etukäteen uusia tukijoitamme! 
Jos haluat yrityksen nimissä ja näkyvyydellä ol-
la mukana junnutoiminnan tukijana, ota yhteys 
puheenjohtaja Jorma Kallioon, joka kerää jun-
nutiimimme tueksi oma tiimiä.

 StLG:n junioritoimikunta 

StLG:n junioritoiminta voidaan jakaa kolmeen 
eri osaan. Ensimmäinen tavoite on saada mah-
dollisimman paljon junioreita mukaan toimin-
taan. Haluamme myös laajan junioriseura-toi-
minnan, johon liittyy muutakin kuin golfin har-
joittelu ja pelaaminen. Kolmanneksi haluamme 
panostaa junioreiden huippugolfiin. Haluam-
me auttaa kilpailevia junioreita menestymises-
sä, luomalla ne edellytykset, joita he tarvitsevat 
huipulla pärjäämiseen. 

Talven aikana on ehtinyt tapahtua paljon. 
Junioriharjoitukset ovat pyörineet joulukuusta 
lähtien ja osa junioreista kävi Espanjan Costa 
Ballenassa pitämässä talvileiriä. Olemme myös 
järjestäneet leirejä Vierumäellä.

Ensi kesänä toiminta laajenee jälleen. Kausi 

Junioritoiminnalla 
kolme päätavoitetta 

avataan sunnuntaina 19.4. kello 14.00 klubilla. 
Ilmoittautumisia voi lähettää osoitteeseen jor-
ma.kallio@jrcmarkkinointi.fi. Ulkoharjoitukset 
aloitetaan viikolla 19. Harjoituspäivinä on tiis-
tai ja torstai. Kilparyhmällä on harjoitukset sun-
nuntaina. Maanantaina (vko 21) lähtee käyntiin 
Coca Cola Golf ja SNAG-golf vuoroviikoin. 

Viikolla 23, keskiviikkona, aloitetaan junio-
reiden ohjattu peli. Perinteinen junioreiden Free 
Drop tapahtuma on 1.6. ja ensimmäinen Svingiä 
Jengissä tapahtuma 7.6. Viikoilla 27 ja 28 meil-
lä kaikilla on kesäloma, paitsi kilparyhmällä jol-
la alkaa SM-kilpailut. Keskikesän puttikisa pe-
lataan 17.6. ja Yögolf järjestetään 25.6. Juniori-
mestaruudet sarjoissa tytöt/pojat 12 ja 14 ratko-
taan 8. – 9.7. Tämän vuoden kesäleiri järjeste-

tään 1. – 5.6. Syysretki pidetään 12.9 ja kauden 
päättäjäiset 27.9. Ensi talven harjoitukset aloi-
tetaan viikolla 44.

Kuluvan kauden aikana aiomme panostaa la-
jivaihtoon, jotta me golffarit saisimme kokeilla 
myös muita lajeja, ja ehkä sitä kautta saada uu-
sia junioreita mukaan meidän toimintaamme. 
Meidän pro Sami Taavitsainen käy myös Loh-
jan seudun kouluissa tutustuttamassa oppilai-
ta golfiin. 

Nimettyjen edustuspelaajien tulee jättää kir-
jalliset kilpailu- ja harjoitussuunnitelmat 15.4. 
mennessä Samille.

Kaikkea emme saa kauden aikana pyörimään 
kunnolla ilman vapaaehtoisia. Junioritoimikun-
ta tarvitsee vapaaehtoisia erilaisiin tehtäviin 9.5, 
2.6, 16.-18.7., 22.7, 8.8 ja 10.10. Ilmoittautumiset 
ja lisätiedot: Jorma Kallio.

Tiedotuksemme toimii lähinnä sähköpos-
tin kautta. Jos ette vielä ole mukana sähköpos-
tilistallamme, ottakaa yhteyttä Lottaan (lotta.
sandberg@stlg.fi). 

Ensi kautta odotellessa
StLG:n Junioritoimikunta

Junioritoimikunta 2009

Puheenjohtaja: Jorma Kallio  
puh. 0440-473340,  
jorma.kallio@jrcmarkkinointi.fi
Jäsenet: Lotta Sandberg, Sami  
Taavitsainen, Elvi Hauta-aho,  
Anna-Liisa Kyhälä, Emma Sandberg, 
Aarre Mäenpää, Erkki Suomalainen, 
Petri Hesso, Ilmari Böss ja Tatu Kerttula

Jalo Grönlundin juniorirahasto

St. Laurence Golfin juniorityön tukijalka

Jalo Grönlund (takana vas. )Talissa vuonna 1948.

Junioritoimikunnan palsta

Espanjan auringossa hymyilevät 
(vas.) Joona Mäenpää, Jesse 
Nyman, Anette Silas ja Albert 
Eckhardt.
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Uuden jäsen- ja tasoituskortin saa jokai-
nen seuran jäsen pelitoimistosta kauden 
alussa.  Kortti kertoo  paitsi sen tärke-

än pelitasoituksen niin myös sen onko se viral-
linen EGA-tasoitus.  Jos kortissa on ensimmäi-
sessä ruudussa tähti, sinulla on aktiivinen EGA-
tasoitus ja asia kunnossa. 

Mikäli tuota tähteä ei  kortistasi löydy niin 
silloin et ole edellisellä kaudella jättänyt neljää 
tasoitukseen vaikuttavaa tuloskorttia ja EGA-
tasoituksesi ei ole voimassa.  Jos tasoituksesi ei 
ole virallinen niin se tarkoittaa sitä, että voit osal-
listua seuran kilpailuihin, mutta et ole oikeutet-
tu mahdollisiin palkintoihin.  Tämä koskee täl-
lä kaudella kaikkia seuran kilpailuja.  Tasoitus 
muuttuu viralliseksi kunhan olet jättänyt kolme 
tasoitukseen vaikuttavaa tuloskorttia.

Oman kentän tasoituskierrokset 
voi jatkossa tallentaa itse 
Omalla kentällä tehdyt harjoituskierrokset, jotka 
ovat etukäteen ilmoitettu  tasoitukseen vaikutta-
viksi, voi jokainen seuran jäsen tallentaa itse ta-
soitusjärjestelmään. Tasoituskierroksen ilmoit-
taminen voi tapahtua netissä tai pelitoimistossa. 

Sääntö ja tasoitustoimikunnalta kaudelle 2009

Uuteen kauteen kuuluu  
uusi jäsen- ja tasoituskortti

Tarkemmat ohjeet tallennuksesta on saatavissa 
kauden alkaessa pelitoimistosta.  Jos ei halua it-
se tehdä tallennusta niin kortin voi edelleen jät-
tää pelitoimistoon. Vieraskentillä pelattujen ta-
soituskierrosten tuloskortit toimitetaan edelleen 
pelitoimistoon.

Seuraavat asiat on hyvä muistaa:
•  tasoituskierroksen tuloskortti on vuorokau-

den kuluessa joko tallennettava Nexgolf-jär-
jestelmään tai jätettävä pelitoimistoon muus-
sa tapauksessa tasoitus automaattisesti nou-
see 0,1 lyönnillä.

•  kortti on oltava oikein täytetty, puutteellisesti 
täytetyt kortit hylätään 

•  ulkomaisilta kentiltä hyväksytään myös tasoi-
tustulos, jos kenttä kuuluu EGA tasoitusmää-
räysten piiriin ( kortissa oltava kentän slope ja 
pelaajan slope-tasoitus mainittuna sekä pisteet 
valmiiksi laskettuna).

Väärä tasoitus?
Mikäli tasoituksesi on mielestäsi väärä tai si-
nulla on perusteltu syy haluta muuttaa sitä 
(esim. terveydentila,  pelaamattomuus tms.) 

voit aina ottaa yhteyttä allekirjoittaneeseen tai 
tasoitus- toimikunnan jäseneen ja pyytää ta-
soitukseesi tarkennusta .

Muistattehan että jokainen vastaa itse siitä et-
tä pelaa oikealla tasoituksella.

Etäisyysmittari sallitaan
Uusi asia paikallissäännöissä on etäisyysmitta-
reiden salliminen.  Etäisyysmittarit on sallittu
harjoitus- ,tasoitus- ja kilpailukierroksilla.  Kil-
pailumääräyksissä voidaan mittareiden käyttöä 
rajoittaa, joten ne kannattaa lukea huolellisesti.

Sääntö- ja tasoitustoimikunnan puheenjohtaja
Matti Kuoppamäki

Sääntö- ja tasoitustoimikunta  
2009 
Puheenjohtaja: Matti Kuoppamäki
matti.kuoppamaki@hotellinx.com 
puh. 040-5042518 
Jäsenet: Jukka Heiskanen, Susanna  
Länsimäki, Teppo Mattila, Antti Pesola 
ja Sirpa Ärmänen

Kilpailutoimikunnan tarkoituksena on järjes-
tää seuran kilpailuja, edistää seuran urheilullis-
ta menestystä kilpagolfissa sekä olla omalla pa-
noksellaan kannustamassa klubipelaajiamme 
kokeilemaan rajojaan myös virallisissa golf-kil-
pailuissa. Toimikunta viime kädessä päättää ja 
vastaa hallitukselle seuran virallisista edustus-
tehtävissä ja taloudellisista korvauksista liittyen 
kilpailemisen tukemiseen.

Kilpailutoimikunnan tehtävä on järjestää 
seuran kaiken tasoisille pelaajille kilpailuja, se-
kä tukea kilpapelaajia resurssien mukaan. Kil-
pailut tuovat tuloja seuran toiminnan hyväksi. 
Osa tuloista menee nimetyillä kilpapelaajille, jot-
ka kiertävät Suomea ja edustavat seuraamme. 
Tämä tukeminen edellyttää myös henkilöiltä si-
toutumista seuran toimintaan eikä siis ole mi-
kään raha-automaatti.

Kilpailut 2009
Kevätkausi alkaa uudella kahden kentän kilpai-
lulla Hill Siden kanssa.  Ensimmäisenä päivä-
nä la 2.5. pelataan Hill Sidessä ja päätöspäivä 
su 3.5. Lohjalla. Täydellinen kilpailukalenteri on 
julkaistu tämän lehden takakannessa.

St. Laurence  Golf on tunnustettu kilpailun 
järjestäjä Suomessa. Olemme olleet yksi Finnish 

Kilpailutoimikunta ja seuran edustuspelaaminen 
Golf Tourin pitkäaikaisimmista isäntäseuroista 
ja kilpailumme on vuodesta toiseen yksi kiertu-
een parhaista. Meillä on järjestetty vuosien saa-
tossa maaotteluita, lyöntipelin SM-kisat vuon-
na 1997 ja viime kesänä suurin kisamme eli SK 
Golf Challenge 2008.

Kauden 2009 suurin haaste tänä vuonna tulee 
olemaan junioreiden SM lyöntipeli kilpailut hei-
näkuussa. Meillä on hyvä maine järjestää isoja 
kilpailuja ja toivottavasti myös tähän kilpailuun 
löytyy riittävästi vapaaehtoisia, ettei työvuorois-
ta tulee liian pitkiä yhdelle henkilölle.

Edustuspelaaminen kaudella 2009
Edustuspelaajiamme tuetaan seuran taholta käy-
tettävissä olevin resurssein. Tuet ovat vaihdel-
leet viime vuosina ja ne linjaa seuran hallitus. 
Tarkoitus ei ole kenenkään harrastusta maksaa, 
mutta monissa seuroissa vallitsevan käytännön 
mukaan myös meillä panostetaan omiin kilpa-
pelaajiimme myös taloudellisesti. 

Seuran tukeen on oikeutettu seuran valitsema 
ja virallisiin SM-tason ja liiton virallisten tourien 
kilpailuihin mukaan päässyt pelaaja, joka täyttää 
seuraavat kriteerit:
•  Pelioikeus StLG:n kentällä
•  StLG:n kotiseurajäsenyys 2009

•  Osallistuminen seuran mestaruuskilpailuihin 
(vain sairaustapaus voi olla esteenä).

•  Osallistuminen SM-tason kilpailuihin (henki-
lökohtainen & joukkue), mikäli valitaan jouk-
kueeseen.

•  Urheilijamainen ja asiallinen esiintyminen 
seuran edustuspelaajana.

•  Golfetiketin ja sääntöjen noudattaminen.
•  Aikuispelaajilla kummikierros (9 reikää) StLG:

n kilpajunioreiden kanssa tai muu erikseen toi-
minnanjohtajan kanssa sovittava tapa olla mu-
kana seuran tapahtumissa.

•  Ilmaissut halukkuutensa olla mukana valmen-
nus- ja kilpailutoiminnassa sekä esittänyt koko 
kauden kilpailukalenterinsa kilpailutoimikun-
nalle (budjetin laatimisen helpottamiseksi).

•  Kirjallinen kilpailusuunnitelma ja budjetti 
15.4. mennessä.

Kilpailutoimikunnan puolesta,
Leif Sandberg

Kilpailutoimikunta 2009 
Puheenjohtaja Leif Sandberg 
leif.sandberg@dnainternet.net 
puh. 040-5745937 
Jäsenet: Elvi Hauta-Aho, Petri Hesso, 
Petri Granat ja Risto Rantanen 
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Pron palsta

Kesän 2009 golfopetus ja kurssit

Lotta Sandberg
lotta.sandberg@stlg.fi
puh. 050-3017824

”Suurin pudottaja” by Diswest
koko kauden kestävä kilpailu St. Laurence Golfin jäsenille!
Haluamme haastaa kaikki St. Laurence Golfin jäsenet yhdessä Pro 
Shopin päätoimittajamme Diswestin kanssa kilpailuun, jossa eniten 
tasoitustaan kauden aikana pudottaneet palkitaan. Pääpalkintona on 
peli oikeus kaudelle 2010. Kilpailussa ei ole osallistumismaksua, mutta 
ilmoittautuminen caddie mastereille on edellytys ja niitä otetaan 
vastaan 18.4. alkaen.

Tervehdys ja oikein hyvää alkavaa pelikaut-
ta kaikille! Seuran juhlavuotena golfope-
tukseen tulee muutamia pieniä uutuuksia 
ja muutoksia. Jäseniä, osakkaita ja innok-
kaita lajin harrastajia palvelee St. Laurence 
Golfissa tänä kesänä kaksi opettajaa, PGA 
Pro Sami Taavitsainen ja Assistant Pro Lot-
ta Sandberg. Molemmat opettajat antavat 
ajanvarauksella yksityistunteja ja vetävät 
ryhmäopetuksia sekä alkeis- ja jatkokurs-
seja. Opetukset alkavat keväällä rangen ja 
harjoitusalueiden auettua.

Opetustoiminta eri ryhmien ja toimi-
kuntien kanssa jatkuu edellisten kausi-
en malliin. Senioreille, naisille ja mideille 
järjestetään erillisiä ryhmäopetuksia sekä 

säännöllisiä harjoituskertoja. Ryhmätun-
neilla käydään läpi golfin eri osa-alueita: 
svingiä, chippiä, puttia ja bunkkerilyöntiä.

Uusia asioita opetuspuolella ovat keväällä 
alkavat jäsenklinikat (kts. alla), alkeiskurssin 
tai Green Cardin suorittaneille jatkokurssit 
ja naisille oma alkeiskurssi. Tarkemmat ai-
kataulut, hinnat ja tiedot näet seuran netti-
sivuilta: www.stlg.fi –> Palvelut –> Pro –> 
Ajankohtainen kurssitarjonta

Kursseille ja opetuksiin ilmoittautumiset, 
ajanvaraukset tunneille ja tiedustelut kan-
nattaa hoitaa pelitoimiston kautta. 

Mukavaa kevättä ja nähdään rangella!

Sami & Lotta

Sami Taavitsainen
sami.taavitsainen@stlg.fi
puh. 044-3727006

Jäsenklinikka
edullinen ryhmätunti, jossa tarkistetaan perusasiat
Opettajamme Sami ja Lotta järjestävät kaikille seuran jäsenille edulli-
sia svingi-klinikoita koko kevään ja alkukesän. Tartu mahdollisuuteen ja 
korjaa svingisi kesäkuntoon heti kauden alkaessa. Saat palautetta ja eh-
dotuksen, miten harjoitella itsesi kannalta tehokkaimmin.

Kysynnän mukaan tarjotaan myös yleisiä putti- ja chippiklinikoita se-
kä perehdytään hiekkalyöntien saloihin. Nyt jos koskaan kannattaa olla 
aktiivinen ja tarttua tarjolla oleviin aikoihin, sillä kaikki 1 700 jäsentä ei-
vät millään mahdu mukaan! Tunnin hinta on 10 € ja ryhmän koko 4 – 6 
pelaajaa.

Ilmoittautumiset alkavat talkoissa 18.4. ja ne tehdään sen jälkeen 
pelitoimistossa.

Pro Shop 
tarjous
Nyt kevättarjouksena 
Srixon Hi-Brid synteetti-
nen golfhanska, 2 kpl 
19 euroa. Ovh 12 euroa/
kpl. Tarjous voimassa 
15.5.09 asti tai niin kau-
an kuin tavaraa riittää.
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Pelitoimisto  
kesällä 2009

Juho Nyberg Laura Palander

Niina Långström

Susanna Holm
Head caddie master

Verkkotunnukset
Jokaisella avainasiakkaalla, jäsenellä ja sarja-
kortin haltijalla on omat tunnukset. Jäsennu-
meron ja salasanan saat pelitoimistosta, mut-
ta oletusarvoisesti ne ovat jäsen- tai asiakas-
numero sekä salasana oletusmuotoa XxYyZZ, 
jossa Xx ovat etunimen ja Yy sukunimen en-
simmäiset kaksi kirjainta sekä ZZ syntymä-
päivä (esim. 03).

Omien tietojen päivitys
Sisään kirjautumisen jälkeen omia tietoja voi 
muuttaa. Suositeltavaa tämä on varsinkin sa-
lasanan suhteen, mutta myös yhteystiedot on 
syytä päivittää. HUOM! Osakkailla käytäm-
me NexGolfin tietoa muun muassa yhtiöko-
kousten kutsuissa, joten sen on syytä olla oi-
kein! 

Sähköiset tiedotteet ovat oletusarvoisesti 
sallittu. Perusasetukset muutamme tälle kau-
delle niin, että sähköinen viestintä helpottuu. 
Eli jos et halua sähköpostia tai tekstiviestejä 
jatkossa seurasta/yhtiöltä, muuta asetuksia, 
jotka sen muutoin sallisivat. 

Tasoitus- ja harjoituskierrosten  
kirjaaminen
Voit nyt kirjata kaikki itse tallentaen myös 
etukäteen ilmoitetut tasoituskierrokset omal-
ta kentältämme. Lisäksi tilastointia varten voit 
tallentaa myös omat harjoituskierrokset, jotka 
eivät ole tasoituskelpoisia.

Kilpailuilmoittautuminen siirtyy 
verkkoon
Kaikkiin sisäisiin kilpailuihimme ilmoittau-
dutaan jatkossa suoraan verkkoon. Ilmoit-
tautumiset voi tehdä joko itse omilla tun-
nuksilla tai pelitoimistossa joko itse tai cad-
die masterin avustuksella. Vanha kisavihko 
poistuu pelitoimistossa ja kilpailujen kutsut 
tulevat sen sijaan ilmoitustaululle, tosin sa-
maan tuttuun paikkaan. Lähtöajat tulevat pe-
laajille tekstiviestillä ja ne julkaistaan myös 
omilla kotisivuilla, pääsääntöisesti 3 vrk en-
nen kilpailua.

NexGolf kaudella 2009 
Sähköinen ajanvarausjärjestelmämme NexGolf on nyt en-
tistä laajempi ja monipuolisempi. Ohessa muutamia perus-
asioita, joihin toivomme kaikkien jäsentemme perehtyvän. 
Lisätietoja ja opastusta saa pelitoimistosta! NexGolfin löy-
dät kotisivuiltamme www.stlg.fi kohdasta ”Ajanvaraus” tai 
suoraan osoitteesta www.nexgolf.fi/stlg

Pelitoimisto

Cutter&Buck on laadukas vaatemerkki, 
joka lanseerattiin näkyvästi  Suomeen vii-
me kesän Challenge Tour-kisan yhteydes-
sä Lohjalla. Se on myös tulevana kaute-
na Pro Shopin päävaatemerkki. Nyt on jä-
senillämme mahdollisuus ennakkotilauk-
sella saada laadukas St. Laurencen Juhla-
paita ennakkotilauksena. Paidan hinta on 
normaalisti 75 €, mutta ennakkotilaajille 
se on nyt tarjouksena 55 €. Paidoista on 
sekä naisten että miesten oma malli ja nii-
tä saa kahdessa seuran virallisessa värissä, 
valkoisena ja vaaleansinisenä.
TEE TILAUKSESI 15.5. mennessä. Paidat 
toimitetaan kesäkuun alkuun mennessä.

Tilaa seuran juhlapaita jo etukäteen! 

Anni Kerttula

Pelitoimistossam-
me palvelevat  
caddie mastereina  
tulevana kesänä  
seuraavat henkilöt:

 55 €
ovh 75 €
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Kevään tapahtumia
Perinteiset kevättalkoot lauantaina 18.4. klo 10
Perinteiset kevättalkoot St. Laurence Golfin jäsenille pidetään lauantaina 18.4. alkaen  
klo 10. Aloitamme seuran lipun nostolla Klubitalon edessä. Sieltä hajaannutaan kevät-
kunnostustöihin eri puolille kenttää ja klubia. Eli kaikki mukaan yhteiseen savottaan! 
Päälle säähän sopiva ulkoiluasu, mukaan hanskat ja huumorimieltä!

Välittömästi talkoiden päätyttyä tarjoaa St. Laurence Golf Oy talkooväelle keitto-
lounaan ja noin klo 13 on vuorossa kapteenin avauslyönti. Mikäli kentistä jompikumpi 
on jo pelattavissa, talkoolaiset pääsevät yhteislähdöllä kentälle klo 14. Kentän aukiolosta 
ilmoitetaan tarkemmin nettisivuilla ennen talkoopäivää.

St. Laurence Golf Oy:n ja Ry:n kevätkokoukset lauantaina 25.4.
Kutsu St. Laurence Golf ry:n kevätkokoukseen

St. Laurence Golf ry:n jäsenet kutsutaan yhdistyksen sääntömääräiseen  
kevätkokoukseen, joka pidetään lauantaina 25.4.2009 klo 9.30 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 2008
6.  Esitetään vuoden 2008 tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja 

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

hallitukselle ja muille tilivelvollisille 
9.  Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen voitto tai tappio antaa aihetta 
10.  Kokouksen päättäminen 

Kutsu St. Laurence Golf oy:n kevätkokoukseen
St. Laurence Golf oy:n osakkaat kutsutaan yhtiön sääntömääräiseen kevätkokoukseen, 
joka pidetään lauantaina 25.4.2009 klo 10.30 Klubitalolla, Kaivurinkatu 133, 08200  
Lohja. Esityslista ja virallinen kokouskutsu postitetaan kaikille osakkaille heidän  
ilmoittamaan osoitteeseen tai osakerekisteriin ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen  
ennen kokousta. 

HUOM! Molempiin kokouksiin liittyvä aineisto on saatavissa pelitoimistosta nouta-
malla tai tilaamalla maanantaista 20.4. alkaen.

Viime kevään talkoiden jälkeen keräännyttiin klubin terassille seuraamaan kapteenien 
avauslyöntejä.

Ravintoloitsijan 
terveiset
Klubiravintolassa tulemme tulevana kautena 
huomioimaan entistä enemmän avainasiak-
kaita.

Perinteinen klubikahvi ja pulla on kaksois-
hinnoiteltu, jolloin se on avainasiakkaille edulli-
sempi ja muille normaalihintainen. Avainasiak-
kaille tulee myös päivittäin tarjouksia Ala Carte  
–listalta, josta kerromme viikoittain etukäteen 
ilmoitustaululla.

Klubi-ravintolassa on tehty jonkin verran 
muutoksia: lounas-buffet on siirretty baarinurk-
kaukseen, jossa se palvelee lounasasiakkaita pa-
remmin ja näin ollen on salinpuolelle saatu lisää 
asiakaspaikkoja. Myös limukaappi ja jäätelöallas 
ovat saaneet asiakasystävällisemmät paikat.

Tälle kaudelle tulemme lisäämään tarjontaa 
perusaamiaisella, joka sisältää puuron, sämpy-
län, kahvin ja tuoremehun ja on hinnoittelultaan 
edullinen. Toinen uutuus, jota tulemme tuleval-
la kaudella tarjoamaan, on pizza-slices. Seuran 
kanssa on tehty periaatepäätös kisalounaista, jot-
ka tulevalla kaudella ovat erillishinnoiteltuja ja 
tuodaan annoksina pöytiin. Lisäksi tulemme li-
säämään informaatiota kaikista tapahtumista, 
tarjonnasta sekä aukioloajoista niin ravintolan 
kuin majankin suhteen. Ala Carte listaa tullaan 
myös uusimaan, vaikkakin vanhoja kestosuosik-
keja listalle toki jää. Terveiset vaan Hipulle!

Vanhaa henkilökuntaa tulee muutamia jäl-
leen tiskin taakse Teitä palvelemaan ja odotta-
vatkin jo kovasti tapaamista kanssanne, kuten 
myös allekirjoittanut, jota myös entistä enem-
män näette tiskin takana.

Kesää odotellen,
Tetta Remander

Ravintoloitsija

Vappulounas 
1.5. ja  

Äitienpäivälounas 
10.5.

Seisovasta pöydästä
● runsaat alkupalat/ salaatit
● kala-, kana- ja lihavaihtoehdot
● suussa sulavaa jälkiruokaa
● ruusut äideille 10.5.
● 2 kattausta: klo 12.00 ja klo 14.30
●  Varaa paikkasi ajoissa! 

puh. 019-386626



20     Tietoväylä 1/2009

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 Salo
gsm 044 372 7002
Mikko Lindberg 
gsm 044 372 7003
  
PGA Pro 
Sami Taavitsainen
gsm 044 372 7006

Ravintola
(019) 386 626 

Päätoimittaja
Markku Ignatius

Taitto
Sirpa Ärmänen

Kansikuva
Harri Vaskimo

Painosmäärä 
2400 kpl

Paino
Tammisaaren 
Kirjapaino 2009

Tule mukaan kilpailuihin
Ohessa on lista seuramme järjestämistä kilpailuista kaudella 2009. 
Kilpailukutsut tarkempine tietoineen ja kilpailuohjeineen ilmestyvät 
pelitoimistoon ja nettisivuille noin kolme viikkoa ennen kyseessä 
olevaa kilpailua ja ilmoittautumiset viikonloppukisoihin päättyvät 
pääsääntöisesti saman viikon tiistaina klo 16.00 mennessä. Tarkat 
tiedot kunkin kilpailun ilmoittautumisajoista, sarjoista, jne. löytyvät 
myös kotisivujemme tapahtuma kalenterista suoraan etusivulta.

Tsemppiä kaikille kesän kisoihin!

Pvm: Kilpailun nimi Pelimuoto:

1.5 Vappusvingi  9 hcp/lp

3.5  Esbecon Spring Challenge 18 hcp

9.5 JRC Greensome Open (A) 18 hcp/greensome lp

14.5 AUDI Senior Scratch Tour (A, S) 18 scr/lp

16.5 Lippukisa 18 hcp/lp

17.5 Captain’s Cup (1.kierros) 18 hcp/foursome rp

23.5 Reikäpeli-CUP (1.kierros) 18 hcp/rp

31.5 Länsi-Uusimaa Open (A) 18 hcp/lp

2.6 Aluetour / Etelä, Länsi (A, J) 18 scr/lp

5.-7.6 StLG reikäpelimestaruus 18 scr/rp

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

19.6 Midsummer Latobar Open 18 hcp/pb

21.6. SGL Trophy 18 hcp/greensome

30.6 Kasten Senior Open (A) 18 hcp/lp

4.7 Volvo Masters Amateur (A) 18 hcp/pb

8.-9.7 StLG seniori- ja juniorimestaruudet 54 scr/lp

11.7 Naisten kutsu 18 scramble

16.-18.7 SM Lyöntipeli - Juniorit 16/18/21 (A, J) lp/scr

19.7 Jalo’s Shoot Out (A) 27 scr/lp+so

20.-21.7. 20 v. Kutsuvieraskilpailut

22.7 Perhepokaali 18 hcp/greensome lp

23.7 20v.-viikkokilpailu 18 hcp/lp/pb

25.7 Virkkala Trophy 18 hcp/scramble

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

8.8 Finnmatkat World Tour (A) 18 hcp/pb

16.8 StLG lyöntipelimestaruus - karsinta 18 scr/lp

22.-23.8 StLG lyöntipelimestaruus 54 scr/lp

27.-30.8 FGT V (A) 54 scr/lp

26.9 Everybody’s 18 hcp/pb

3.10 Cross Country 18 hcp/lp

10.10 Kinkku Scramble 18 hcp/scramble

HUOM! Avoimet kilpailut on merkitty (A):lla,
Juniorit (J) ja Seniorit (S)

Suomi Golf viikkokilpailut keskiviikkoisin kesä-heinäkuussa


