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Oy:n puheenjohtajan palsta

Edellisen puheenjohtajan Pek-
ka Linnainmaan perinteisen tam-
men istutuksen yhteydessä skoo-
laamassa myös Seppo Toivonen 
(oik) ja toimitus-/toiminnanjohtaja 
Markku Ignatius.

Miksi tarvitaan strategiaa 
ja mikä on muuttunut?
Strategia tarkoittaa määritelmänsä 
mukaan suunnitelmaa, jolla pyri-
tään saavuttamaan tavoiteltu pää-
määrä. Strategian tarkoituksena on 
määrittää ja vahvistaa arvomaail-
mamme. Strategia voi myös siten 
ohjeistaa ajatuksen ”tuohon suun-
taan olemme menemässä”. On tär-
keää tunnistaa, missä olemme  ja 
mihin haluamme mennä.

Strategia St. Laurence Golfissa 
on viimeksi tarkistettu tai julkistet-
tu vuonna 2007, jolloin myös ar-
vomme on viimeksi määritelty ja 
julkistettu. Nykyisistä arvoistam-
me on edellisen puheenjohtajam-
me Pekka Linnainmaan mainio 
kirjoitus Tietoväylä-lehtemme nu-
merossa 2/2009  otsikolla ”Golf on 
kivaa”. Kirjoitus löytyy www-sivu-
jemme kautta.

Maailma ympärillämme muut-
tuu joka vuosi. Talousmaailma on 
meille kaikille lähes hallitsematon  
kuten myös toiminnot golfharras-
tuksen ja – kilpailun ympärillä. Asiat 
kytkeytyvät yhteen talouden ja har-
rastuksemme ympärillä. Tämän 
vuoksi on strategiaamme riittävän 
usein tarkistettava ulkoisten ja myös 
yhteisömme sisäisen tahtotilamme  

muutosten takia. Useimmat asiat ei-
vät ole kiveen kirjoitettuja. 

Palautteet strategian 
määrittelemiseksi
Golfyhteisömme muodostavat St. 
Laurence Golf Oy ja St. Laurence 
Golf Ry sekä luonnollisesti kaikki 
yhteistyöpartnerimme, jotka vai-
kuttavat toimintaamme. Mittaam-
me sisäisesti (osakkaat ja jäsenet) 
vuosittain toimintaamme palaute-
kyselyllä (tavallisesti kauden päät-
tyessä) sekä yleensä pari kertaa kau-
den aikana järjestettävällä osakas- 
ja jäsenillan aikana. Palautetapahtu-
mia ovat myös Oy:n ja Ry:n kevät- 
ja syyskokoukset. Unohtaa ei myös-
kään saa jatkuvaa palautetta henki-
lökohtaisella tasolla, toimistossam-
me ja nyt myös netissä keskustelusi-
vujemme kautta. Ulkoiseen palaut-
teen (yhteistyökumppanit ja esi-
merkiksi green fee pelaajat) saami-
seen on edelleen panostettava.

Yhteenveto kauden 2010 oman 
osakas- ja jäsenkyselymme palaut-
teesta on julkistettu muun muassa 
Tietoväylässä 1/2011. Palautteesta 
voidaan nostaa esille monia asioita 
kuten  talous, kenttiemme kunto ja 
palvelutasomme. Vuodesta toiseen 
kenttiemme kunto on saanut kiitet-

tävän palautteen (asteikolla 5 – 10), 
mutta palvelutasomme on arvos-
tettu  vain  tyydyttäväksi (8+). Sa-
manlaisen palautteen olemme saa-
neet vastaavasti aiemmilla vuosil-
la golfliiton järjestämillä ”ranking”-
kyselyillä. Kentämme on arvostettu 
Suomessa TOP20-joukkoon, mutta 
palvelutasomme ei ole sinne yltä-
nyt. Toki absoluuttisen arvosanan 
saaminen palvelun ollessa kysees-
sä on mahdotonta, mutta vertailua 
voi itse kukin aina tehdä naapuri-
kenttien kanssa. Palautteen analy-
soinnissa on tullut kuitenkin sel-
västi esille, että palvelutasoamme 
on nostettava.

Mitä sisältyy sanaan palvelu? Pal-
velua on kaikki, mitä koemme pe-
laamisen yhteydessä: vastaanottom-
me caddie masterin toimistossa, 
asiointimme maksujemme kanssa, 
varauksemme, kenttähenkilöstem-
me huomaavaisuus, ravintolapave-
lut. Lista on pitkä ja siksi työtäkin 
riittää ja se ei koskaan saa loppua.

Talouteen liitttyvä analyysi on 
selkeä. StLG Oy on maksanut no-
peutetulla aikataululla pitkäaikais-
ta velkaansa takaisin  korkojen ol-
lessa maltilliset. Velkojen takasin-
maksu on saanut positiisen palaut-
teen, mutta samalla investointeja on 

lykätty. StLG Ry on kasvattanut jä-
senmääräänsä ja samalla kassa vah-
vistunut.   

Käynnistetty strategia-
prosessi 
StLG Oy:n syksyn 2010 yhtiökoko-
uksessa jäi ”pöydälle” kevään 2011 
yhtiökokoukseen toimintaamme 
voimakkaasti määrittelevä peliohje-
sääntö. Keskustelua herättivät eri-
tyisesti avainasiakkaiden (pääsään-
töisesti osakkeiden omistajien) oi-
keudet suhteessa muihin pelaajiin 
(vuokrapelaajat, jäsenet ja vieras-
pelaajat). Samalla keskustelua käy-
tiin palvelutasostamme eri fooru-
meilla.

Viime toukokuussa käynnistet-
tin hallitusten (Oy ja Ry) johdol-
la strategian uudelleen määritte-
ly -prosessi. Perustetulle srategia-
työryhmälle annettiin toimeksi-
anto määritellä strategiamme pai-
nopisteet uudelleen muuttuneiden 
ulkoisten ja sisäisten odotuksien ja 
palautteiden pohjalta. Työryhmä on  
saanut valmiiksi mietintönsä syys-
kuussa ja sen tärkeimmät yksittäiset 
linjaukset ovat:
Arvot:
•  Muutetaan arvomme ”toimi-

vat palvelut” arvoksi ”laadukkaat 
palvelut”

Seuraavat toimenpiteet on tehty
•  Palkattu palvelupäällikkö 1.9.  

alkaen
•  Tilattu organisaation ja palvelu-

toiminnan  kehityksen valmennus 
Completo Oy:ltä. Valmennus al-
kanut ja jatkuu ensi keväänä.

Erityiset painopistealueet 
•  Talous – vakaa talous sopusoin-

nissa tarvittavien investointien 
kanssa

•   Osakkeen arvon kehittäminen 
passivisten osakkeiden omistajien 
(ei nimettyä pelioikeutta kaudel-
la 2011) ja uusien potentiaalisten 
osakkeenomistajien  tai pelioikeu-
den vuokraajien  kohtaaminen

•  Palvelut – palvelujemme taso nos-
tettava kiitettäväksi (sisäinen mit-
taus)

•  Viestintä – ulkoisen ja sisäisen 
viestinnän kehittäminen

•  Kentät – kenttiemme taso säilyy 
vähintään TOP20 kansallisella 

St. Laurence Golfin strategia 
vuosille 2012 – 2015
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Ry:n puheenjohtajan palsta

Ry:n puheenjohtaja Petri Granat palkitsee uskollisen startterimme Gustav 
Markenin mestisten yhteydessä pallopaketilla.

Jälleen on yksi kausi pelattu onnistuneesti loppuun. Kil-
pailuja järjestettiin tasaisesti, joidenkin mielestä liikaa 
ja joiden mielestä liian vähän. Ensi kauden kilpailu-

kalenteri alkaa hahmottua pikkuhiljaa ja se näyttää hyvin-
kin samanlaiselta, kuin tänäkin vuonna.  Nyt tavaksi otetut 
kuukausittaiset ryhmäkilpailut jatkuvat, koska niissä olem-
me saaneet liikkeelle todella isoja massoja ja mukaan on 
uskaltautunut sellaisiakin pelaajia, jotka eivät normaalisti 
juurikaan kilpaile. 

Kauden aikana meillä oli muutama  arvokilpailu, eli se-
nioreiden FST tourin avauskilpailu karsintoineen, Finnish 
Tourin osakilpailu 2 ja lisäksi vielä Midien SM-lyöntipelikil-
pailu, jossa kuormitimme vapaaehtoisorganisaatiota todella 
paljon, koska näyttää vaan aina siltä että ne yhdet ja samat 
henkilöt on vuodesta toiseen vapaaehtoistehtävissä.

Kiitokset toimikunnille
Iso kiitos onnistuneista kilpailuista kuuluu tietysti myös kil-
pailun järjestämisvastuussa oleville toimikunnille ja tietys-
ti toimiston väelle. Kilpailumenestyksistä oman kentän kil-
pailuista ei sen enempää, niistä löytyy tietoa toimikunti-
en palstoilta.

Yksi menestyjä on tietysti nostettava esiin, eli Albert 
”Hippu” Eckhardt.  Niin kuin moni on lukenut Suomessa 
ilmestyvistä alan lehdistä ja miksei muistakin, Hippu on lyö-
nyt tällä kaudella itsensä lopullisesti läpi Suomen golfkartal-
le, lähes joka lehden kannessa poseerannut Hippu menestyi 
loistavasti päättyneellä kaudella. Finnish Tourin voitto Ky-
täjällä ja Erkko Trophyn voitto Talissa nostivat hänet tavoit-
telemaan jopa paikka olympiajoukkueeseen.  Hipusta lisää 
lehden toisessa artikkelissa.     

Pron palveluja on käytetty tänä kesänä todella mukavas-
ti. Yhteistyö Lohjan Liikuntakeskuksen kanssa lisäsi kurs-
silaisia ja sitä kautta meidän jäsenistöä, tavoittelemmekin 
jo 2000 jäsenen rajaa.  Lisäksi olemme saaneet junioreille 
oman junioripäällikön eli Golfin lajitutkintoa suorittavan 
Lassi Kivilompolon.

Talviharjoitushallin rakentaminen
Iso haaste on oman harjoitushallin rakentaminen. Halli oli-
si tarkoitus avata jo marraskuun puolivälin tietämissä, siitä 
on tiedotettu, jäsenille jäsentiedotteessa ja harjoitusvarauk-
siakin on jo tehty.  Halli helpottaa junioreiden harjoittelua. 
Tähän saakka juniorit ja miksei muutkin pelaajat ovat käy-
neet ympäri Etelä-Suomea harjoittelemassa ja se raha mikä 
siihen on käytetty, kattaa lähes rakentamiseen käytetyn ra-
han, eli luomme meille todella hyvät puitteet rakentaa ju-
nioreista tulevaisuudessa uusia Hippuja. Lisäksi halli mah-
dollistaa pron työskentelyn talven aikana.

Ensi kesäksi vaihtuu taas ravintoloitsija, joka lehden pai-
noon mennessä oli vielä valitsematta, ehdokkaita on haas-
tateltu ja valinta olisi tarkoitus tehdä lähiviikkoina. Poten-
tiaalisia hakijoita oli useampiakin ja toivomme että onnis-
tuimme valitsemaan heistä sen parhaan ja homma lähtisi 
toimimaan hyvin heti alusta lähtien.

Hyvää loppukautta kaikille ja toivottavasti näemme seu-
ran päättäjäisissä teistä mahdollisimman monen.

Terveisin
Petri Granat

ry:n puheenjohtaja

Golfkesä 2011

tasolla tai jopa vakaan talouden 
puitteissa voidaan nostaa tasol-
le TOP10

•  Yhteistyö Oy ja Ry
Oy luo puitteet jatkuvalle jäsen-

määrän kasvulle kenttien, harjoit-
telumahdollisuuksien  ja peliohje-
säännön puitteissa

Ry jatkaa jäsenmäärän  kasvat-
tamista panostamalla muun muas-
sa harjoitteluolosuhteisiin (valmen-
nus ja puitteet) 

Oy tukee uusien osakkaiden mu-
kaantuloa (osakemyynti tai vuok-
raus) tarjoten erityisesti nuorille ja 
perhepelaajille houkuttelevia aloi-
tuspaketteja

Strategia-prosessin  
toteuttaminen ja seuranta
Strategia  jalkautetaan käytäntöön 
toimintasuunnitelmilla ja niiden 
toteuttamisilla. Toimintasuunnitel-
mia tehdään vuosittain usealle alu-
eelle: talous, kehitys, myynti, palve-
lut, kenttien hoito, viestintä ja jne. 
Näiden toimintasuunnitelmien  laa-

dinnasta (noudattaen valittua stra-
tegiaa) vastaa toimitusjohtaja/toi-
minnanjohtaja yhdessä sekä Oy:n 
että Ry:n organisaatioiden kanssa. 
Toimintasuunnitelmat vahvistaa 
vastaavasti sekä Oy:n että Ry:n hal-
litus. Ensi vuoden toimintasuunni-
telmat ovat valmiit helmikuussa. 

Olemme hyvässä ”jamassa” suun-
natessamme  uudelle vuodelle 2012. 
Vuodelle 2011 tehdyt muutokset – 
kuten esimerkiksi voimakas panos-
tus yhteistyöhön Lohjan kaupungin 
kanssa, peliohjesäännön ja hinnoit-
telun muutos  junioreiden osalla ja 
autojen käytön lisääminen – ovat 
osoittaneet golfyhteisömme olevan 
voimakkaassa kasvussa. Ensi vuo-
si tulee olemaan palvelujen ja vies-
tinnän kehittämisen vuosi. Odo-
tan innolla tämän toimintavuo-
den päättyessä vuoden 2012 uusia 
haasteita. 

Seppo Toivonen
St Laurence Golf Oy

Hallituksen puheenjohtaja
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Toimitus-/toiminnanjohtajan palsta

St. Laurence Golfin slogan (suomeksi isku-
lause) on ollut sitten vuoden 2003–2004 
strategian laadinnan, Golfia Parhaimmil-

laan. Sen eteen on tehty töitä, pienissä ja hieman 
isommissakin asioissa, ja työ jatkuu.
Tullessani toimitus-/toiminnanjohtajaksi vuon-
na 2005, silloin osa-aikaeläkkeelle siirtyneen 
Charles Möllerin tilalle, tiesin jo ottavani mie-
lenkiintoisen haasteen vastaan. St. Laurence Golf 
oli ollut ja oli edelleen Suomen kärkikenttiä. Jos-
kus taannoin ollut jopa aivan siellä ”palkinto-
palli”-sijoilla. Osakkeemme oli kohtuullisen ar-
vostettu, joskin huipulta oltiin jo tulossa alas-
päin ja Suomen golfosakemarkkinat olivat hil-
jentymässä ja etäpelaaminen nostamassa pää-
tään voimalla. 

Seuran sääntömuutos 2006
Ensimmäisiä isoja päätöksiä joissa olin mukana, 
oli seuran avaaminen sääntöjen puitteissa myös 
ilman pelioikeutta pelaaville jäsenille. Tämä ta-
pahtui syyskokouksessa 2005 ja astui voimaan 
siis seuraavana keväänä. Ilmiötä pelättiin mei-
dän seuran leimaamisella etäseuraksi ja osak-
keen arvon romahtavan tämän vuoksi. Päätök-

sen takana oli kuitenkin vain kaksi tavoitetta: 
helpottaa aloituskynnystä varsinkin uuden par 
3:n myötä ja saada lisää jäseniä sekä pitää seu-
ramme arvonlisäverottomana yleishyödyllise-
nä yhteisönä.

Päätöksen jälkeen seuramme jäsenmäärä on 
kasvanut hieman alle 1 200 kohta lähes 2000 jä-
seneen, joista tämän kauden aikana lähes 700 on 
ilman pelioikeutta Lohjalle. He ovat valinneet St. 
Laurencen kotiseuraksensa, vaikka jäsenmak-
summe ei ainakaan ole Suomen eikä edes lähi-
alueen halvin. Miksi? He haluavat syystä tai toi-
sesta kuulua juuri Lohjalle ja valmiita maksa-
maan maksunsa juuri meille. 

Minua ja Esko Erosta, ry:n silloista puheen-
johtajaa, on suoraan ja rivien välistä moitittu 
silloisesta päätöksestä. Eskon kanssa seisomme 
päätöksemme takana kuitaten sen puhtaasti tällä 
kysymyksellä: kenen kannalta olisi parempi, että 
meillä golfin aloittamiseen St. Laurencessa pitäi-
si olla noin 700 euron arvoinen pelioikeus kun 
nyt pääsee alkuun 100 eurolla? Ja vastaavasti, 
olisiko osakkaat valmiita maksamaan yhteisön 
kuluista sen noin 50 euroa/osake, jonka ry:n jä-
senet nyt maksavat heidän puolestaan, tyytyväi-

senä saadessaan olla jäsenenä juuri Lohjalla?
Vuonna 2006 meistä tuli Nuoren Suomen Si-

nettiseura.

Uusi yhtiöjärjestys 2007
Seuramme juniorityö on ollut vuosien saatossa 
varsin hyvällä pohjalla. Vuosina 1994 – 95 seu-
ramme junnut toivat joukkue SM-kultaa, muka-
na muun muassa Antti Ulvio ja Lindbergin vel-
jekset Mikko (-94) ja Kimmo (-95). Sitten seu-
rasi hieman hiljaisempaa, ennen kuin 2000-lu-
vun loppupuolella jälleen saavutettiin pronssia 
ja hopeaa, monista henkilökohtaisista mitaleis-
ta puhumattakaan.
Seuran junnutyöllä oli omat haasteensa, ”ei-niin 
junioriystävällisessä” ilmapiirissä. Muun muas-
sa junioripelioikeudet olivat jokavuotinen yhtiö-
kokouksen erikoisasia, josta käytiin kädenvään-
töä kokouksissa. Asia ikään kuin velloi vuodes-
ta toiseen, kenelläkään ei ollut varmuutta asian 
jatkuvuudesta. Pickalan taannoinen yhtiöjärjes-
tys tarjosi kuitenkin mallin, josta muokkaamalla 
vuoden 2007 syysyhtiökokouksessa saatiin läpi-
murto ja kokousväki jopa nosti silloin esillä ol-
leen hallituksen esityksen nykyiseen, maksimis-
saan 200 junioripelioikeuteen. Se oli hyvä ja kau-
askantoinen päätös ja toivottavasti edelleen in-
nostaa entistä enemmän junioreita lajin pariin, 
sillä ikäpyramidi valitettavasti edelleen jyrkke-
nee toiseen suuntaan.

Vuonna 2007 meidät valittiin Vuoden Golf-
seuraksi.

Challenge Tour 2008
Seuramme maine onnistuneiden isojen kisojen 
järjestäjänä on aina ollut tunnettu. 2006 oli pe-
lattu Finnish Open ja Finnish Golf Tour on ol-
lut vuotuinen kokokohta seuramme vapaaeh-
toisille. Alkuvuodesta 2008 meille tarjottiin kui-
tenkin jotain aivan muuta, eli mahdollisuus ol-
la neljän vuoden tauon jälkeen ensimmäisenä 
isännöimässä Challenge Touria Suomessa. Ki-
san ajankohta tuli meille todella lyhyellä varoi-
tusajalla, käytännössä virallinen päätös syntyi 
helmi-maaliskuussa ja kisa oli pidettävän jo ke-
säkuun alkupuolella!

St. Laurence Oy ja Ry yhdessä Sedu Koski-
sen oman organisaation, Suomen PGA:n ja Gol-
fliiton kanssa sai kuitenkin aikaan ainutlaatui-
sen ja ikimuistoisen kilpailun, jota tituleerattiin 
jopa yhdeksi kautta aikain parhaaksi kiertueen 
kisaksi, vaikka kisapäivistä satoi kolme neljästä, 
Pro Amista puhumattakaan, jolloin vesi ja uk-
konen jopa keskeyttivät pelit. Teimme noin 150 
vapaaehtoisen voimin hienon näytön kyvystäm-
me hoitaa kilpailuja, nyt ensi kertaa kansainvä-
lisellä laatutasolla.

Vuonna 2008 Suomen PGA valitsi SK Golf 
Challenge Vuoden golfteoksi. 

Paljon on saatu aikaan – paljon 
on edelleen tekemättä

SK Challenge 2008 toi Lohjalle Mikko Ilosen myötä paljon myös katsojia. Nyt Challenge Tour on taas 
palaamassa Suomeen vuosiksi 2012-2014. Onko Lohja mukana?
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20 vuotta golfia Lohjalla – juhla-
vuosi 2009
St. Laurence Golfin historia juontaa 80-luvun 
loppuvuosiin ja Lohja Oy:n vanhan maitotilan 
uuteen kohtaloon. Laakspohjan kartanon isän-
tä, kesään 2010 golfin peluun lopettanut Adal-
bert van der Pals sai Lohja Oy:n ylimmän joh-
don perustamaan golf-kentän vanhoille laidun-
maille ja niin sai St. Laurence Golf alkunsa. Yhtiö 
aloitti toimintansa ja seura perustettiin vuonna 
1989. Ensimmäiseksi toimitusjohtajaksi nimi-
tettiin suomalaisen golfin legenda, 12 Suomen 
mestaruuden Jalo Grönlund.

20 vuotta myöhemmin, juhlijajoukko oli 
suurelta osin juuri täällä Lohjalla golf-harras-
tuksen aloittanutta ”perusporukkaa”, joka kai-
holla muistelee vanhaa Klubin henkeä. Silloin 
”ennen”, kun suurin piirtein kaikki tunsi kaikki 
ja Klubilla vietettiin iltamia, terassilla tanssittiin 
ja ravintolassa odoteltiin se viimeinenkin pelaa-
ja pois kentältä. ”Oi niitä aikoja”.

Vuonna 2009 St. Laurence Golfin strategia päi-
vitettiin jälleen kerran ja logomme kuva-aihee-
seen liitettiin oman strategiamme kulmakivet: ar-
vot, Klubin henki, huippukentät ja vakaa talous. 

Albert ”Hippu” Eckhardt – läpi-
murto huipulle 2010
Meidän ”Hippumme” ehti 2000-luvun ajan 
hämmästyttää meitä klubipelaajia taidoillaan, 
alkuun seuran kilpailuissa ja pian kansallisissa 
junioripiireissä. Nuoren miehen otteet oli jo tun-
nustettu, mutta vuosi 2010 oli varsinainen läpi-
murto Suomessa, pitkälti saavutusten, jotka pe-
lattiin ulkomailla, kivikovassa seurassa. Ensin 
tuli European Young Masters voitto Unkarissa, 

ja sen pohjalta kutsu Junioreiden Ryder Cupiin 
edustamaan Eurooppaa ja Suomea yhdessä Ou-
lun Juhana Kukkosen kanssa.  Sieltäkin tuli yksi 
voittoisa ottelu ja niukka henkilökohtainen tap-
pio USA:n lahjakkainta junioria ja tällä hetkellä 
USA:n amatöörilistan kakkosta, Jordan Spiet-
hiä vastaan. 
Kotimaisilla kilpatantereilla Hippu sai vihdoin 
omansa, voittamalla poikien 16v. Suomen mes-
taruuden lyöntipelissä. Seuran mittelöissä hän 
sai ensimmäisen kaiverruksen mestaruuskan-
nuun viemällä lyöntipelimestaruuden nimiinsä. 
Mutta Hipun huippuvuosi 2010 vasta enteili tu-
levaa. Toisaalla lehdessä saatte lukea hänen saa-
vutuksistaan tänä kuluneena vuonna. 

Vuonna 2010 Albert Hippu Eckhardt valit-
tiin Suomen golfin komeetaksi ja oli ehdolla val-
takunnallisessa ”Vuoden nuori urheilija”-äänes-
tyksessä.

Mitä jäi käteen kaudesta 2011?
Toimitusjohtajan näkökulmasta paljonkin. Erit-
täin vaikean talvikauden jälkeen kenttämme tu-
livat huippukuntoon, jopa vanha Kalkkis, joka 
2010 oli ollut väylien osalta todella haastavassa 
kunnossa. Kierrosmäärämme kipuaa jälleen yli 
50 000 ja green fee tuottomme yli edellisen vuo-
den, radikaalisti nostetusta hintatasosta huoli-
matta. Seuran jäsenmäärä lähestyy 2000 ja seu-
ran talous on vahva. Niin vahva, että pitkään 
himoittu, mutta ”liian riskialttiina” todettu oma 
talvihallihankekin on päätetty toteuttaa. Tosin 
malli on nyt kokonaan toinen kuin 2007–2009, 
jolloin raha jäi ”radan tuolle puolen” – nyt ry 
maksaa oy:lle, joka saa investointinsa takaisin 
sata prosenttisesti ja kaikki voittavat, näin on us-
ko ja tahto.

Hipun menestys jo mainittiin ja siitä tosiaan 
lisää vielä toisaalla. Mutta menestystä tuli jun-
nupuolella laajemminkin, muun muassa Joona 
Mäenpään SM-pronssi. Midit olivat sekä mie-
hissä että naisissa aivan hilkulla ollakseen jouk-
kue-SM mitaleilla päätyen molemmat neljänsik-
si. Miesseniorit ottivat seurarankingissa Suomen 

kakkostilan. Omissa kisoissamme oli runsas ja 
hyväntuulinen osanotto ja seura tekee kilpailu-
tuloissaan uuden ennätyksen.

Uudistettu älykorttijärjestelmä toimii vih-
doinkin niin kuin sen piti jo vuosia. Klubi sai 
uutta ilmettä kun aula ja baarinurkka uusittiin. 
Näkyi Viasat ja loppukaudesta lähdötkin kuva-
ruuduilla pelitoimistossa ja Klubillakin, aina kun 
joku vain huomasi laittaa TV:n päälle.

Vuosi 2011 oli hyvä golf-vuosi St. Lauren-
cessa!

Mikä muuttuu 2012?
Yksi muutos, pitkään jo odotettukin, on lisä-
resurssi pelitoimistoon. Minun ja Susanna Hol-
min aika ja voimat vaan yksinkertaisesti eivät 
ole enää riittäneet ja nyt uuden palvelupäällikön 
myötä toivomme palvelutasomme parantuvan. 
Toivotamme Ville Kallion tervetulleeksi ja on-
nea uuteen, varsin vaativaan tehtävään. Pomoja 
nimittäin riittää. 

Ravintolan kohdalla on jälleen muutoksen ai-
ka. Hellevi ja Matti Sepponen palaavat juuril-
leen catering-liiketoimintaan Lohjalla ja Lauren-
ce House saa uudet isännät. Lohjan Juhlaservii-
sille toivotan onnea ja menestystä, samoin kuin 
pian valittavalle uudellekin yrittäjälle.

Isoin, kulissien takan tapahtuva muutos on 
strategian päivittäminen ja tahtotilan ja proses-
sien kääntäminen kohti palveluorganisaatio-
ta. Tuote on pitkälti kunnossa (kentät), mutta 
nyt siirtyy painopiste asiakkaan kokemaan ko-
konaispalveluun. Siinä meillä on haastetta eikä 
2012 vielä tule riittämään. Jopa kenttämme jou-
tuvat suurennuslasin alle Master Planin suun-
nittelun myötä.

”Hyvä on parhaan pahin vihollinen” on osu-
vasti sanottu. Me olemme jo hyviä ja nyt kysy-
täänkin, miten meistä tulee parhaita?

Rauhallista ja hyvää talvikautta 
2011/2012 kaikille toivottaen,

Markku
Hippu – nuorin Finnish Tour voittaja!

Juhlavuoden 2009 palkitsemisia: Seuran kultainen ansiomerkki numero 1 on Jalo Grönlundin muis-
totaulussa. Kuvassa muut merkkien saajat sekä ne jakaneet puheenjohtajat: (vas) oy:n hallituksen 
puheenjohtaja Pekka Linnainmaa, Sakari Linna (nro 5), Reijo Virtanen (nro 4), Keijo Airola (nro 3), 
kenttiemme arkkitehti Kosti Kuronen (nro 2) sekä ry:n puheenjohtaja Jouni Puuppo.
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Kapteenin palsta

Kyllähän on ollut hieno golf-
kesä. Ja aina vaan jatkuu, 
ainakin golf. Harjoittelu ja 

pelaaminen jatkuu erilaisissa muo-
doissa ja eri paikoissa, sisällä tai ul-
kona. Olen vähän hämmästynyt, 
kun puheessani on useammin ja 
useammin alkanut esiintyä uusi sa-
na, ”harjoittelu”. Johtuisiko se siitä, 
että haluaisi nauttia enemmän on-
nistumisista, vai siitäkö, että haluai-
si oppia swingin, jolla  pystyisi eh-
jänä pelaamaan mahdollisimman 
pitkään?

Kun on huhtikuun puolessa vä-
lissä lyönyt yhden kesän parhaista 
avauksistaan ja voi todeta lakonises-
ti, että  pahin on takana, silloin koko 
loppukausi on yhtä golfnautintoa. 
Taisi olla huhtikuun 16. päivä, kun  
klubilla nostettiin lippu salkoon ja 
lyötiin avauslyönnit. Kyllä jännitti. 
Vaikka silloin ei mokattukaan, myö-
hemmin mokia on kyllä tullut. Mut-
ta ei se mitään, olemmehan anta-
neet ne itsellemme anteeksi ja muil-
le kanssa. Tämähän oli positiivisen 
ajattelun juurruttamisen  alku.

2000 pomoa
On ollut todella mielenkiintoista ja 
antoisaa olla mukana tällaisessa tal-
koohommassa miltei 2000 jäsenen 
porukassa. Eteen on tullut asioita ja 
tapahtumia, joihin ei aikaisemmin, 
kun vaan pelaili, tullut niin kiinnit-
täneeksi huomiota. Tässä yhteisös-
sä on paljon pomoja (liki 2000). Me 
kaikki, omassa asiassamme. Kaikkia 
pitää kuunnella, kaikkia pitää huo-
mioida, kaikkea ei voi tehdä. Täs-
sä yhteydessä haluankin kiittää esi-
merkiksi bunkkerin haravoijaa, pu-
toamisjäljen korjaaja  divotin asetta-
jaa, saitpa siitä palkkaa tai et. Sinua 
arvostetaan. Kiitos henkilökunta. 
Kiitos pelaajat.

Varsin mukavaa on ollut sekin, 
kun ihmiset ovat tulleet kertoile-
maan mielipiteistään ja kyselemään 
kuulumisia. Enemmän on ollut ker-
rottavaa noin yleisellä tasolla ja ko-
ko yhteisön tasolla kuin omista golf-
saavutuksista.  Yhteisössä tapahtuu-
kin paljon ja positiivista. Siitä enem-
män toisaalla Tietoväylässä, mutta 
tosi hyviä juttuja on suunnitteilla ja 
tulossa.

Olemme saaneet paljon uusia jä-
seniä, jotka ovat oppimishaluisina  
ja innokkaina opiskelleet golfin eti-
kettiä, sääntöjä , harjoittelua ja pe-
laamista.  Tervetuloa leppoisaan 

klubiimme .  Meillähän on luotu 
kummipelaajien verkosto jo edis-
tyneemistä pelaajista, joihin aloit-
telija voi ottaa yhteyttä halutessaan 
peliseuraa ja opastajaa alkutaipa-
leelleen. Tiedot ovat caddie maste-
rilla ja tullevat ensi kaudella nettiin-
kin. Rohkeasti vaan mukaan sekä 
kummipelaajaksi että  sellaista ha-
luavaksi.

Kauden aikana on ollut ilo ol-
la kapteenina erilaisissa seuraotte-
luissa muiden seurojen kanssa. Ne 
ovat oivallinen tapa tutustua uusiin 
kenttiin, uusiin ihmisiin, oman seu-
ran jäseniin ja itseensä kilpailijana. 
Suosittelen lämpimästi osallistu-
mista joukkueen jäsenenä. Tulok-
set otteluista ovat olleet vaihtelevia, 
mutta aina ollaan pelin jälkeen is-
tuttu samaan pöytään koko poruk-
ka ja kapteenit ovat kiitelleet sekä 
isäntiä että oman joukkueen pelaa-
jia. Jos tekee parhaansa ja sattuu ole-
maan hyvä, minkäs sille voi.

Golf on harrastus. Harrastami-
nen tarkoittaa sitä, että se on vapaa-
ehtoista. Toivoisin, että mahdolli-
simman moni harrastaisi vapaa-
ehtoisuutta. Uskoisin, että suures-
ta joukostamme helpostikin löytyy 
kyvykkäitä ja halukkaita eri toimi-
kuntiimme ja eri toimintoihimme. 
On varmasti paljon käyttämätöntä 
talenttia turhaan piilossa, kun sitä 
helposti voitaisiin käyttää kaikkien 
meidän huviksi ja hyödyksi. Ilmian-
na häikäilemättömästi itsesi tai va-
paaehtoinen kaverisi. Kaikenlaiset 
uudet ideat ovat tervetulleita.

Kesän kohokohdat
Miettiessäni kesän kohokohtia, en-
simmäisenä ei tule mieleen 7 lyön-
tiäni  samassa bunkkerissa .  Ai niin, 
tulihan se. Mutta vain positiivisessa 
mielessä, koska se nöyryytti minut 
harjoittelemaan. Yksi mukavim-
mista tapahtumista oli Junior/Se-
nior Ryder Cup, johon sain osallis-
tua pelaajana seniorien joukkuees-
sa. Tulimme toiseksi. Junnujen let-
keydestä olisi paljon opittavaa. On 
se niin helppoa kun sen osaa. Eräs 
mukavia uusia oli myös par 3-ken-
tällä tapahtunut kisa, jossa oli mu-
kana juuri aloittaneita ja kauemmin 
pelanneita samassa joukkueessa. 
Saanee jatkoa ensi kesänä. Onhan 
noita monia herkkuhetkiä. Mikä oli 
sinulla kohokohtana?

No hyvä on. Minä tunnustan. 
Jutun alussa ihmettelin ”harjoitte-

lu”-sanan  ilmaantumista sanava-
rastooni. Olen haastanut junnut 
keväällä lähipelikisaan ja luvannut 
voittaa jos en nyt sitten häviä tree-
naamattomuuteni takia.  Joten en-
si talvi kuluu golfin lähipeliharjoit-
telussa aina kun se vaan on mah-
dollista.

Pidetään kaikki jossain vaihees-
sa pieni tauko golfista ja tehdään 
vähän jotain muuta mukavaa, jos 

keksitään. Tulee lepovaihe ja perus-
kuntovaihe. Sitten harjoitellaan eri-
tyisesti lähipeliä, koska julistan jo 
nyt kauden 2012 positiivisen lähi-
pelin kaudeksi. Ainahan se viimei-
nen putti on mennyt sisään. Pide-
tään huolta läheisistämme ja lähi-
pelistämme.

"Rampe" 
Raimo Lähteenmäki

kapteeni

Kapteeni ”Rampe" Raimo Lähteenmäki valmistautumassa  
kauden tärkeimpään lyöntiinsä

Pidä huolta lähipelistäsi
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V asta 17-vuotias junio-
rimme Albert ”Hip-
pu” Eckhardt näytti 
viime vuonna suuntaa 

suomalaiselle juniori golfille. Tänä 
vuonna Hippu oli mukana miesten 
maajoukkueessa ja hän kilpaili ko-
timaassa vain miesten kilpailuissa. 
Ulkomailla hän pelasi lähinnä ju-
niorikilpailuja, mutta hänet valittiin 
myös edustamaan suomea miesten 
henkilökohtaisiin Euroopan mesta-
ruus kilpailuihin.

Jos hän viime vuoden meriiteillä 
oli vuoden junioripelaaja, niin tänä 
vuonna tulokset ovat olleet vieläkin 
kovempia. Kausi lähti käyntiin ul-
komaan kilpailuilla, jonka jälkeen 
ensimmäinen kilpailu Suomessa oli 
Lohjan Finnish Tourin osakilpailu. 
Hippu sijoittui parhaana lohjalaise-
na kolmanneksitoista. 

Kytäjällä voitto
Seuraavana viikonloppuna Kytä-
jän Finnish Tourin osakilpailussa 
Hippu otti ohjat käsiin heti alusta 
ja piti johdon vakuuttavalla pelil-
lä, lopettaen viimeisen kierroksen-
sa tehden kolme birdietä ja 15 paa-
ria, ei siis ainuttakaan bogia, Hipun 

ensimmäinen voitto miesten tasol-
la oli siis saavutettu. Hipun kanssa 
voitosta taistelivat Janne Martikai-
nen, Pasi Purhonen, Toni Karja-
lainen ja Thomas Sundström, jot-
ka kaikki ovat olleet ammattilaisia 
jo monen vuoden ajan.

Seuraavana vuorossa oli miesten 
lyöntipelin Suomen mestaruus kil-
pailut. Hippu pelasi hienosti ollen 
kokonaistuloksissa neljäs. Mitalit 
jäivät miesten tasolla vielä saavut-
tamatta, mutta Hippu tullaan tule-
vaisuudessa varmasti näkemään lä-
hellä kärkeä.

Talissa toinen voitto
Sitten oli Suomen arvostetuim-
man amatöörikilpailun vuoro. Fin-
nish Amateur Open pelattiin jälleen 
kerran Talin kentällä. Hippu aloit-
ti kilpailun hieman heikosti, ensim-
mäinen kierros päättyi tulokseen 
+1. Toisella kierroksella Hippu lait-
toi yhden vaihteen lisää, ja paran-
si tulosta viidellä lyönnillä, pelaten 
toisen päivä -4. Viimeiselle päivälle 
Hippu lähti neljän lyönnin takaa-ajo 
asemasta tekemään nousua. Kärki-
ryhmän pelaajat sortuivat heti kier-
roksen alussa virheisiin, ja Hippu 

pelasi tasaisen varmasti tuloksen -
3, jolla hän nousi voittoon (kuva).

Hippu pelasi vielä Paltamon osa-
kilpailun jossa sijoittui kahdeksan-
neksi ja Vuosaaren osakilpailun, 
jossa sijoittui kolmanneksi. Finnish 
Tourin kokonaisrankingissä hän oli 
loppujen lopuksi sijalla kahdeksan, 
kun TOP10:stä kahdeksan oli am-
mattilaisia ja hänen lisäkseen vain 
Ville Lagerblom amatöörinä.

Finnish Amateur  
rankingin voitto
Kaiken tämän menestyksen lisäk-
si, Hippu voitti tämän kauden Fin-
nish Amateur Rankingin, joka yllä-
pitää pisteitä kaikista suomen ama-
tööripelaajista ja heidän sijoituksis-
ta. Hippu on valloittanut suomen 
juniorigolfin lisäksi nyt myös mies-
ten kilpailut. 

Hippu voitti kaikkein aikojen 
nuorimpana sekä Finnish Tourin 
osakilpailun, Finnish Amateur 
Openin ja Finnish Amateur Ran-
kingin. Hipun menestykset jäävät 
ainakin toistaiseksi suomalaiseen 
golfhistoriaan eikä vauhti näytä 
hiipuvan.

Ville-Veikko Kallion  
muutama kysymys:
V: Mitä mieltä olet kaudesta?
H: Aika semmonen hyvä, pari hy-
vää kisaa, muutama voitto. Har-
mittamaan jäi EM-kilpailujen jat-
kokierroksilta karsiutuminen.
V: Paras kokemus tältä kaudelta?
H: Kytäjän viimeinen kierros, todis-
te itselle että pystyy pitämään joh-
don, kierros ilman yhtään bogia.
V: Mikä on vahvuutesi tällä het-
kellä?
H: Kun pääsee kärkeen, niin rupee 
tulosta tulemaan.
V: Mitä haluat parantaa?
H: Kaikkea.
V: Miten talvi jatkuu/miten en-
si kesä?
H: Maajoukkue leireillä ja sitten 
koko joulukuu Amerikassa, pelaan 
siellä kaksi kilpailua ja harjoitte-
len. Kausi käyntiin taas ulkomailla, 
mutta muuten aika samalla kaaval-
la kun tämä vuosi.

St. Laurence Golf kiittää ja 
onnittelee Hippua palkitsemalla 
hänet 2 500 euron stipendillä 
kauden päätteeksi.

Vuosi 2011: Albert ”Hippu” Eckhardt  
suoraan miesten kärkikastiin

golfari.fi © Kai Kilappa
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Kauden tuloksia ja tunnelmia

Vappu Svingi 1.5. 
pb hcp
1. Seppo Mäenpää 36
2. Juha Parkkinen  36
3. Markku Heinonen  38

Srixon Lippukilpailu 8.5.
lp hcp
1. Juho Suomalainen  9 m 1. reiästä 
2. Seppo Mäenpää  13 m 1. reiästä 
3. Kalle Långström  67 m 1. reiästä 

JRC-Scramble Open 14.5
2h scramble lp hcp
1.  Kaarnalahti Minna 64
 Salakari Jukka-Pekka
2.  Pilvi Pasi 64
 Rokka Timo
3.  Hauta-Aho Elvi 64
 Savela Miikka

Esbecon Golf Challence 22-23.5.
Naiset lp hcp
1. Teiniketo Tia  148  
2. Karhu Irma 151 
3. Ulvio-Peltonen Kristiina       151
Miehet lp hcp
1. Tikkanen Pekka StLG 142 
2. Nieminen Jouni StLG 144 
3. Backman Kimmo StLG 147

Volvo World Golf Challenge 28.5.
Sarja 0 –12,4 pb hcp
1.  Säynäjoki Mika 39
2.  Naumanen Pekka 37
3.  Koponen Tero 37
Sarja 12,5-28 pb hcp
1.  Ojantausta Jaana 42

2.  Mattila Mikko 42
3.  Helenius Rainer 41

SGL Trophy 2.6. 
greensome lp hcp
1.  Ruoste Panu 63
 Nevalainen Tomi
2.  Veijalainen Janne 65
 Veijalainen Jarkko
3.  Haapasaari Jarkko 67
 Koponen Tero

Sun Golf Tour 6.6. 
2 Best-ball, pb hcp
1. Rissanen Kari 49 
 Salminen Katri  
2. Seppälä Jorma 45 
 Vesterinen Olavi 
3. Ivanoff Jouko 45 
 Koivisto Sirkka

Finnish Tour II 9.–11.6.
54r scr lp
1. Samooja Kalle, AG 207
2. Granberg Joonas, AG 208 
3. Salminen Tuomas (am), SHG 210

Jazz Golf / Naisten kutsu 18.6. 
3h scramble lp hcp
1.  Hesso Petri 59
    Dillström Annika
    Aaltonen Ari
2.  Sobott Jimmy 59
    Muhonen Markku
    Leinonen Leena
3.  Lähteenmäki Raimo 60
    Saarinen Martti
    Kullaa Eija

Midsummer Latobar Open 24.6. 
pb hcp
1. Ridanpää Heikki 41
2. Klimenko Jelena 41
3. Ljungman Jan 40

Optikko Nyman Ladies Open 3.7.
0 –18,4 lp hcp 
1. Meriranta Pia-Liisa 69 
2. Ulvio-Peltonen Kristiina 71 
3. Eronen Lea     71
18,5 –36 pb hcp
1. Parkonen Katrin 42 
2. Eklund Anne 42 
3. Leinonen Leena 40

SGS Senioreiden Kesäpäivä 4.7. 
Naiset, pb hcp
1.Puuppo Kyllikki, StLG 39
2.Saarinen Marja, SHG 39
3.Toivonen Vellamo, Kurk 39
Miehet, pb hcp
1.Käyhty Teuvo, VG  42
2.Makkonen Jouko, StLG  42
3.Santanen Matti,PGH  39

Virkkala Trophy 9.7. 
3h scramble lp hcp
1. Markku Ignatius 57
    Ville-Veikko Kallio
    Matias Ignatius
2. Roope Åström 57
    Felix Åström
    Henri Luoma
3. Pepe Långström 58
 Petri Stelmacher
 Antti Ulvio

Vappusvingin voittajat Seppo Mäenpää (keskellä), Markku Heinonen (vas.) ja Juha Parkkinen.

Lohjan FT:n voittaja Kalle Samooja.



 Tietoväylä 2/2011      9

Golf Center Mid SM Lyöntipeli 15.-17.7. 
54r, lp scr
Miehet
1. Kemppi Kimmo 213
2. Murtovaara Antti 214
3. Tuunanen Timo 216
Naiset
1. Kaarnalahti Minna 229
2. Kauppi Gitta 238
3. Lehtonen Anna-Maria 250

Perhepokaali 22.7. 
greensome lp hcp
1. Nyberg Juho
    Nyberg Jan 69
2. Hämäläinen Martti
    Hämäläinen Irina 69
3. Michelsson Jani
    Michelsson Hanna 70

Jalo’s Shoot Out 
18r + 9r lp scr
1. Jesse Nyman
2. Andrei Klimenko 
3. Joona Mäenpää

Junioreiden Par 3 Mestaruuskilpailut 30.7.
18r lp scr
Tytöt 
1. Sanni Tolvanen 65
2. Pauliina Penttilä 67 
3. Henna Saarela 68 
Pojat 
1. Verneri Hytti 66 
2. Miska Virtanen 66 
3. Rasmus Pietilä 76 

StLG Juniori- ja Seniorimestaruus-
kilpailut  30.-31.7.
Seniorit 36r, juniorit 18r lp scr
Miehet 70v
1. Björklund Rolf 178 
2. Levänen Raino 182 
3. Lehto Pertti 186
Miehet 65v
1. Ihantola Timo 165 
2. Stenius Rainer 169 
3. Räikkönen Markku 175
Miehet 55v
1. Tuomola Pekka 158 
2. Ryynänen Ensio 160 
3. Puuppo Jouni 161
Naiset 60v
1.Heino Hannele 192 
2.Dammert Ulla 217 
3.Naumanen Anna-Liisa 219
Naiset 50v
1.Puuppo Kyllikki 166 
2. Ulvio-Peltonen Kristiina 173 
3. Rokka Sirpa 181
Pojat 12v
1. Suomalainen Juho 159 
2. Tolvanen Otto 167 
3. Hytti Valtteri 216

Pojat 14v
1.Isometsä Eetu 155
2.Vallivaara Juha 191 
3.Vehniä Oskari 194

Jean.S Plays Golf 6.8.
3h scramble, lp hcp
1. Nummenpalo Niko 58
    Nummenpalo Jerri
    Huovila Sebastian

2. Keinänen Mikko 58
    Keinänen Satu
    Kyhälä Kyösti
3. Iivonen Jani 58
    Hermunen Markku
    Österberg Marcus
2h Bestball, pb hcp
1. Eskola Ari 45
    Häyrinen Jarmo
2. Tolvanen Otto 42
     Hauta-Aho Elvi
3. Makkonen Jouko 41
   Kattilakoski Keijo

Midien SM mitalistit yhteiskuvassa (pronssi-kul-
ta-hopea alk. vas)

Virkkala Trophyn onnelliset voittajat Markku ja Matias Ignatius sekä Ville-Veikko Kallio.
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Kauden tuloksia ja tunnelmia

St. Laurence Open 13.8.
Naiset lp scr
1. Böss Kristiina 73 
2. Haataja Virpi 80 
3. Laine-Böss Tiina 82
Naiset lp hcp
1. Böss Kristiina 68 
2. Laine-Böss Tiina 71 
3. Haataja Virpi 72
Miehet lp scr
1. Nyman Jesse 72 
2. Pekkarinen Juha 74 
3. Ranua Arto 75
Miehet lp hcp
1. Laurén Topi 68 
2. Koponen Tero 69 
3. Hiltunen Mikko 69

StLG Lyöntipelimestaruuskilpailut  
20.–21.8. 
Yleiset sarjat 54r, juniorit 36r lp scr
Naiset
1. Sandberg Emma 235
2. Lehtonen Jannica 250
3. Haataja Virpi 252
Miehet
1. Lindberg Kimmo 220
2. Eckhardt Albert 224
3. Michelsson Jani 226
Midi Naiset
1. Haataja Virpi 252
2. Puuppo Kyllikki 264
3. Michelsson Hanna 268

Midi Miehet
1. Michelsson Jani 226
2. Mattila Kimmo 237
3. Lindström Kari 237
Pojat 18v
1. Eckhardt Albert 153
2. Nyman Jesse 155
3. Åström Roope 160

Pojat 16v
1. Mäenpää Joona 165
2. Koivisto Tero 184
3. Åström Felix 189

Juniorit vs Seniorit Ryder Cup 27.–28.8.
Juniorit voittivat luvuin 11 1⁄2 – 6 1⁄2 

Teetime Golf Holiday – Syysscramble 3.9.
2h scramble lp hcp
1. Luoma Henri 61 
    Åström Roope 
2. Holmström Marco 62 
    Kalenius Ari 
3. Järvinen Leena 62 
     Mäenpää Aarre

Jazzgolfin voittajat  Ari Aaltonen , Annika 
Dillström ja Petri Hesso.

 

Kauden viralliset avaajat Seppo Mäenpää ja 
Auno Kallio par 3:lla 16.4.2011

Syysscramblen jälkeen Klubilla viihdyttyivät Eppu Uutinen (vas) sekä Jone’s Bros. 
Ensi kesänä pojat räjäyttävät Wintillä
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Mies/Naistoimikunnan syyskilpailut  17.9.
Naiset lp hcp
1. Laurila-Airola Terttu 74
2. Lehtinen Hannamari 74 
3. Ojantausta Jaana 74
Naiset pb hcp
1.Juhonen Marja 37
2.Parkonen Katrin 36 
3.Pesola Pirkko 36
Miehet lp hcp
1.Vahteri Jukka 69 
2 Puuppo Jouni 70 
3 Nielsen Ari 70

Viikkokilpailujen Finaali 18.9. 
hcp pb
1. Päivätie Ville 40
2. Heinonen Markku 40
3.Aurila Ville 38

Valopallokisa by Sähkömyly 23.9. 
6r hcp lp
1.Muukkonen Pekka 19
2.Murtola Mikko 20
3.Mäenpää Aarre 21

StLG reikäpelimestaruuskilpailut 25.9.
Miehet
1. Nyman Jani
2. Savela Miikka
3. Åström Roope
Naiset
1. Virpi Haataja
2. Nea Rantanen
3. Kirsi Myllymäki-Mattila

Everydody’s 1.10. 
pb hcp
1. Puustjäri Aki 33
2. Huosianmaa Marko 33
3. Oikari Anne 33

Kinkku-scramle by Sappi 8.10. 
2h scramble lp hcp
1. Taavitsainen Sami 63 
    Tolvanen Otto 
2. Åström Felix 63 
    Åström Roope 
3. Dillstrom Annika 63 
     Hesso Petri

Seuran lyöntipelimestarit Hippu Eckhardt (P-
18), 
Kimmo Lindberg, Emma Sandberg, Jani 
Michelsson ja Virpi Haataja.

Jean S. Plays Golf sc-
ramble-kisan voit-
tajat Niko ja Jerri 
Nummenpalo sekä 
Sebastian Huovila. 
Kuvassa myös ry:n 
puheenjohtaja Pet-
ri Granat ja Klubitoi-
mikunnan puheen-
johtaja Nina Leppä-
kangas. 
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Klubitoimikunta asetti ta-
voitteekseen kauden alussa 
Klubihengen tukemisen ja 

kehittämisen luomalla klubille viih-
tyisät puitteet ja tapahtumia, jotka 
edistävät luontevaa ja rentouttavaa 
yhdessäoloa sekä uusiin pelikave-
reihin tutustumista. Mitä olemme 
asian eteen saaneet tehdyksi? Konk-
reettisin ja näkyvin asia on klubin 
sisääntuloaulan ja ravintolan nurk-
kauksen kevyt pintaremontti ja si-
sustaminen. Aula on nyt elävämpi 
ja viihtyisämpi, vaikka avaruus ti-
lassa pitikin säilyttää sen monikäyt-
töisyyden takia.  Uudet, siirrettävät 
konsolipöydät on todettu siisteiksi 
ja toimiviksi erityisesti tapahtumi-
en yhteydessä. Kangaspäällysteinen 
ilmoitustaulu on antanut selkeän ja 
ryhdikkään paikan eri tapahtumi-
en mainosviesteille. Klubinurkka-
uksen nahkasohvilla istuu usein 
väkeä nauttien ravintolan antimis-
ta televisiota katsellen ja keskenään 
rupatellen. Mielestämme hyvin pie-
nellä budjetilla toteutetut muutos-
työt ovat onnistuneet ja kohenta-
neet klubin ilmettä ja viihtyisyyttä 
merkittävästi. On mahdotonta sa-
noa, että onko näillä toimenpiteillä 
saatu pelaajia jäämään pidemmäk-
si aikaa klubille istuskelemaan, mut-
ta ensivaikutelmaan ja tunnelmaan 
ne ovat saamamme palautteen mu-
kaan vaikuttaneet myönteisesti. To-
ki vastaan on tullut myös soraääniä 
toteutuksesta, mutta niinhän se on, 
että kaikkia ei voi miellyttää, vaik-
ka haluaisikin. 

Toimikunnan toimintaa
Klubitoimikunta on kokoontunut 
kauden aikana kuusi kertaa. Yh-
deksän hengen joukosta on paikal-
le päässyt vaihteleva määrä väkeä, 
mutta aina on keskustelua jäsenis-
töä koskevista asioista käyty vilk-
kaasti. Yksi toimikunnan tärkeä 
tehtävä on käydä läpi ry:n kokouk-
sissa käydyt asiat ja antaa niistä tar-
vittaessa palautetta ja tehdä aloittei-
ta toiminnan kehittämiseksi. Yksi 
tärkeä klubitoimikunnan tekemä 
aloite oli avainasiakkaidemme huo-
mioiminen. Ehdotimme vain heille 
suunnattua ohjelmaa ja se toteutui-
kin peliretkillä Peuramaalle ja Tal-
maan. Kumpanakin kertana ko-
koonnuttiin ensin lounaalle ja sen 
jälkeen pelattiin kierros golfia, joka 
oli osallistujille veloitukseton. Pa-

Ensimmäisen toimintakauden kooste

laute oli erittäin positiivista ja vas-
taavanlaisia tilaisuuksia toivottiin li-
sää tulevaisuudessakin. 

Klubitoimikunnan vastuulle tu-
livat kauden alussa myös muuta-
mat pelitapahtumat, joiden voitta-
jakolmikot on mainittu tämän leh-
den Kauden tuloksia ja tunnelmaa 
-sivuilla. Vappusvingi aloitti  kisa-
kauden Kalkki-Petterillä ja tuulises-
ta säästä huolimatta peli sujui mo-
nella mainiosti. 

Juhannuspäivänä Midsum-
meriin osallistui väkeä enemmän 
kuin pitkään aikaan ja kisa voitos-
ta oli tiukka - viisi parasta keräsi-
vät 40–41 pistettä jokainen. Heinä-
kuussa pelattiin Virkkala Trophy, 
tällä kertaa Pyhä Laurilla ja muka-
na olivat myös GameBook –laitteet, 
jotka todettiin viihdyttäväksi lisäk-

si muutenkin hauskaan kilpailuun. 
Illalla nautittiin vielä hyvästä mu-
siikista Rantajameilla. Elokuun ko-
hokohdaksi muodostui Jean S Plays 
Golf –kilpailu, joka veti jälleen Pyhä 
Laurin täyteen iloisia kolmen hen-
gen scramble –joukkueita ja muu-
taman parin best ball –kisaan Kalk-
ki-Petterille. Erityisen ilahduttavaa 
oli, että illan Jean S:n keikalle Tal-
lin Wintille jäi huomattavan suuri 
määrä ihmisiä ja siitä kiitollisena 
Jean S tanssitti, hypitytti ja laulatti 
yleisöä niin, että lattialaudat nitisi-
vät liitoksissaan. Mahtava keikka ja 
mikä tunnelma!

Mitä vielä?
Kauden päättäjäiset pidetään lau-
antaina 12 marraskuuta, syysko-
kousten jälkeen. Sinne kannattaa 

tulla, sillä ohjelma ja tunnelma tu-
levat olemaan ennenkuulumatto-
man viihdyttäviä ja hauskoja. Ry:
n hallitus tulee lahjakkaalla esiin-
tymisellään yllättämään kaikki, sen 
voimme luvata. Sitten voimmekin 
hiljentyä talven viettoon ja odotta-
maan maaliskuuta, jolloin vuoros-
sa on klubitoimikunnan järjestämä 
jäsentemme golfmatka Roomaan. 
Matkaa mainostettiin kesän aika-
na muutaman kerran nettisivuil-
lamme ja se varattiin ennätysajassa 
täyteen. Tilausta siis yhteiselle mat-
kalle selvästi oli ja kohdevalinta on 
koettu rohkean erilaiseksi ja mie-
lenkiintoiseksi. Jos matkalle lähtö 
vielä kiinnostaa, kysy allekirjoitta-
neelta yksittäis- ja mahdollisia pe-
ruutuspaikkoja.

Tämä yksi kesä on tuntunut 
niin kovin lyhyeltä ja maaliskuus-
ta alkanut klubitoimikunnan aktii-
vitoiminta tuntuu vasta päässeen 
alkuunsa, kun jo lehdet putoavat 
puusta. Ihmeitä emme ole saaneet 
tässä muutamassa kuukaudessa 
klubin hengen kohentamiseksi ai-
kaan, mutta jotain pientä kuiten-
kin. Tästä on hyvä jatkaa ja avuksi 
odotamme teidän kaikkien palaut-
teita ja ideoita. Voitte lähettää nii-
tä allekirjoittaneelle suoraan (nina.
leppakangas@luukku.com) tai jäse-
nille lähetettävän St Laurence Gol-
fin mielipidekyselyn kautta. 

Kauden päättäjäisissä nähdään!
Nina Leppäkangas
Klubitoimikunnan puheenjohtajaJean S. on takuuvarma tunnelman luoja Wintillä!

Klubitoimikunnan jäseniä tauolla Laurin Majalla, vasemmalta Olli Sääksvuori, Nina Leppäkangas, 
Ritva Kinnunen ja Jari Palin.
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Naistoimikunnan palsta

Tällä kaudella aloitti uusi naistoi-
mikunta. Me naistoimikunnan jä-
senet edustamme hyvin erilaisia 
golfin harrastajia: on pari vuotta pe-
lanneita sekä melkein 10 vuotta pe-
lanneita, välivuosia viettäneitä, hi-
moharjoittelijoita, ulkomailla asu-
neita, kilpailuhenkisiä, ystävien ja 
hyvän seuran vuoksi pelaavia...

Naispelaajilla on tänäkin vuon-
na ollut erilaisia pelitapahtumia. Me 
naiset olemme taas kerran osoitta-
neet innostuksemme golfin har-
rastamiseen osallistumalla runsas-
lukuisesti niin naistoimikunnan 
järjestämiin peli-iltoihin, kilpailui-
hin ja seuraotteluihin kuin seuran-
kin järjestämiin muihin kisoihin. 
On ollut ilahduttavaa nähdä uusia 
kasvoja mukana naisille järjestetys-
sä toiminnassa. Osallistujia on niin 
peli-illoissa kuin kilpailuissakin ol-
lut enemmän kuin edellisenä vuon-
na. Naisten seuraotteluihin on roh-
keasti osallistunut myös ensikerta-
laisia. Kaikki naispelaajat ovat ter-
vetulleita pelaamaan näitä seurojen 
välisiä ystävyysotteluita ja samalla 
tutustumaan uusiin seuroihin ja uu-
siin pelikavereihin. 

Syyskisan voittajat Terttu Laurila-Airola ja Marja Juhonen, sekä Elvi Hau-
ta-Aho

Mikäli sinulla on vinkkejä tulevan suhteen tai haluat 
antaa palautetta jo tehdystä, lähetä viesti: 
nea.rantanen@hannessnellman.com 
ja/tai pia-liisa.meriranta@hotmail.com. 

Lohjan Ladyt voittivat Peuramaan seuraottelussa.

Naistoimikunnassa olemme 
kauden aikana pitäneet silmät ja 
korvat auki ja yrittäneet kuunnella 
naispelaajien terveisiä, koskettivat-
pa ne pelimuotoja, järjestelyitä tai 
vaikkapa illan tarjoiluja. Nyt kun 
toiminta on ensimmäisen vuoden 
jälkeen tullut tutuksi, olemme yh-
teistuumin listanneet asioita, joita 
voisimme parantaa ja viedä eteen-
päin ensi kesää ajatellen: 

●  pelimuotojen vaihtelua  
peli-iltoihin

●  uusia kilpailuja oheis-
tapahtumineen

●  vasta-alkajien peli-illat  
par3:lla

●  yhteistyö muiden 
toimikuntien kanssa

●  tiedottaminen naisten 
tapahtumista

Kulunut kesä oli meille suoma-
laisillekin aurinkoinen ja hurmaa-
va golfkausi. Saimme nauttia hy-
väkuntoisista kentistä ja liukkais-
ta griineistä. Voimme hyvillä mie-
lin, tosin hivenen haikeana, siirtää 
mailat odottamaan uuden kauden 
alkua.  

Kiitos kaikille upeille naisille ku-

luneesta golfkaudesta ja erityiskii-
tos sponsoreillemme naisten toi-
minnan tukemisesta!

Nea Rantanen, Pia-Liisa Meriranta, 
Anne Eklund, Eija Rintala- 
Murtoaro, Eha Kunnala ja  
Annika  Dillström
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Nuorisotoimikunnan palsta

Junnujen ympäri-
vuotinen valmennus-
ohjelma
Seura on päättänyt tehdä alkaval-
le kaudelle huomattavan satsauk-
sen junioreiden ympärivuotiseen 
harjoitteluun. Tavoitteena on ko-
hottaa sekä harjoittelun määrää et-
tä laatua, ja luoda vankka pohja en-
si kevään menetykselle jo talvikau-
den aikana.

Valmennusohjelmaa vetää seu-
ran junioripäällikkö, Lassi Kivilom-
polo, ja se koostuu niin lajiharjoit-
telusta kuin myös sitä tukevasta, 
fyysisestä harjoittelusta. Valmen-
nusohjelma on jaettu tavoitetasoi-
hin, eli harjoitellaan sen mukaan, 
mikä on tavoite menestymiselle.

Uusi, oma talviharjoitteluhal-
li antaa ohjelmalle loistavat puit-
teet ja kaikki lajiharjoittelu keski-
tetäänkin sinne talvikauden ajaksi. 
Talven aikana keskitytään hiomaan 
tekniikkaa yleensä ja lähipelitaito-
ja yleisesti.

Ohjelman mukaiset harjoi-
tukset alkoivat 19.9. ja tällä het-
kellä ympärivuotiseen harjoitte-
luun on sitoutunut noin 40 junio-
ria. Ryhmissä on vielä tilaa, ja jos 
olet kiinnostunut tulemaan mu-
kaan, ota yhteyttä Lassiin (lassi.
kivilompolo@stlg.fi, 040 529 2238).

Keväällä Lohjan Liikuntakeskuksen kanssa järjestettiin myös edullisia junnujen green card-kursse-
ja. Tässä ensimmäinen ryhmä onnellisia uusi golfareita Turkka Stenlundin (vas.) ja Lassi Kivilopolon 
(oik.) kanssa poseeraamassa

Jälleen yksi toiminnan täyteinen kausi on ta-
kana. Uutta kautta odotellessa on hyvä hetki 
huilata ja muistella mennyttä kautta.

Kulunut kausi antoi uskoa tulevaisuuden me-
nestyksestä. Seuran harjoituksiin, tapahtumiin 
ja kilpailuihin osallistui suuri määrä junioreita 
ja mukaan saatiin myös paljon uusia juniorei-
ta, jotka edistyivät huimasti ohjaajien johdol-
la.  Liiton järjestämiin kilpailuihin osallistui, var-
sinkin poikien puolella, ilahduttava määrä uu-
sia kasvoja. 

Kilpailutoiminta
Seuran juniorit osallistuivat kauden aikana lii-
ton kilpailuihin FJT:llä, Aluetourilla, Tsemppi-
tourilla sekä henkilökohtaisiin ja joukkue SM-
kisoihin. Lisäksi joukkueemme pelasi Uuden-
maan reikäpelisarjassa ja kohtasi Gumbölen ja 
Hill Siden ”Junnu Ryderissa”.

Tuttuun tapaan suurta menestystä saavutti 
Albert Eckhardt. Vasta 17-vuotias nuorukai-
nen näytti kykynsä tänä vuonna aikuisten sar-
jassa ottamalla hienoja voittoja mm. Avoimen 
Amatööri Suomenmestaruuden (Erkko Trophy) 
sekä Finnish Tourin osakilpailuvoiton ammatti-
laisten joukossa. 

Myös 16-vuotias Joona Mäenpää ansaitsee 
erityismaininnan hyvästä kesän menestyksestä. 
Joona oli Aluetourin Etelä-Länsi pisteissä toinen 
ja kauden kruunasi pronssi 16-vuotiaiden lyön-
tipeli SM-kisoissa. 

Tytöistä parhaiten menestyivät FJT:llä ja 
Aluetourilla Jannica Lehtonen ja Anette Silas. 

Junnukauden yhteenvetoa
Tsemppitourilla Eetu Isometsä ja Juho Suoma-
lainen olivat omissa sarjoissaan parhaat Lohja-
laiset sijoittuen rankingin kärkipäähän. 

Talviharjoittelu
Junnujen talviharjoitteluun on tulossa kauan 
odotettu parannus, sillä seuralle on järjestymäs-
sä omat harjoittelutilat golfkentän tiloihin. Tal-
viharjoittelusta on lisätietoa ohessa.

Junioritoimikunta kiittää junioreita, huoltajia 
ja tukijoita kuluneesta kaudesta!

Erkki Suomalainen

 Koneiden sijaan 
täällä treenaavat 
junnut ja muut  
aktiivit ensi talvi-
kaudella!
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Senioritoimikunnan palsta

Kauteni senioritoimikunnan puheenjohtaja-
na alkaa olla lopuillaan. On ollut kivaa olla toi-
minnassa mukana, mutta nyt on aika vaihtaa 
vetäjää.

Tämä kausi on mennyt hyvin pitkälle edel-
listen kaltaisesti. Maanantaiaamuisin on tänä-
kin kesänä pelattu ”Treffejä”. Peleihin on osallis-
tunut enimmillään 36 vähimmillään 5 henkeä. 
Elokuun lopussa viimeisen pelin jälkeen nau-
timme yhteisen lounaan. 

 Senioreiden kuukausikilpailua pelattiin ke-
sän aikana noin viisisataa kierrosta. Kuukausit-
tain palkittiin jokaisen sarjan voittaja pienellä 
palkinnolla. Syyskuun 4. päivänä oli kuukausi-
kilpailun finaali lounaan kera. Sarjojen parhaat 
palkittiin.

•  21.6. teimme pelimatkan Koski-Golfiin. 
Mukana oli 25 senioria. Kenttä oli kaunis ja 
kaikilla oli hauskaa.  

•  4.7. senioriliitto järjesti kesäpäivän St. Lau-
rence Golfissa. 

•  Seuraottelut: 30.5. StLG - Kurk (reikäpeli) 
voitettiin 8-4

•  14.6.  StLG – NGCC – HGK voitettiin pis-
tein 268 – 248 – 236

•  7.7. StLG – EGS (reikäpeli) voitettiin 8-4
•  1.9. Kurk – PGC – MGC – StLG (neljän seu-

ran ystävyysottelu) 265 – 264 – 260 – 261 
Senioreiden oman seuran reikäpelimestaruu-

desta taisteltiin myös. Kisaan osallistui kahdek-
san naista ja 22 miestä. Naisten reikäpelimesta-
ruuden voitti Kyllikki Puuppo ja miesten Ka-
ri Nyman.

 Uudenmaan piirin reikäpeleihin osallistuim-
me ja 4-välierissä Helsingin Golfklubin kanssa 

pisteet oli tasan 6–6 ja reiät 34–30, joten HGK 
voitti.

Uutena tänä vuonna pelattiin Seniorit/Junio-
rit Ryder Cup. Sain kunnian olla senioreiden kap-
teenina ja koota joukkueen. Vaikka kuinka hyviä 
pelaajia sain haalittua, hakkasivat junnut meidät 
totaalisesti. Ensi vuonna yritämme taas voittaa!

Haluaisin näin lopuksi kiittää kaikkia, jotka 
ovat osallistuneet senioritoimikunnan järjestä-
miin tapahtumiin ja etenkin muuta toimikuntaa; 
Hannelea, Ristoa ja Mattia. Kiitos kaikille!

Anne Sorri, 
senioritoimikunnan puheenjohtaja

Junioreiden joukkue voitti Ryder Cup haasteottelun senioreita vastaan. Hauska uusi perinnekilpailu 
kirjattiin junnuille luvuin 11,5- 6,5. Ensi vuonna taas!

Kentän avauduttua aloitimme Midi-korttien pe-
laamisen, jonka yhteydessä pelattiin myös kar-
sinnat Midien reikäpeliin. Kahdeksan parasta 
scratch tuloksen pelannutta miespelaajaa ja nel-
jä naispelaaja pääsivät jatkoon 19.6.päättyneis-
sä karsinnoissa. Midien reikäpelimestaruuden 
miesten voittaja on Kari Lindström.

Naisten mestaruus jäi selvittämättä.
Mid-amateurien EM-kisoissa Sola Golfklub-

billa Stavangerin kupeessa, edusti Jani Michels-
son  seuraamme erinomaisesti sijoittumalla vii-
denneksi. Lyöntimäärän ollessa sama kuin 
pronssia saaneen tulos, Jani menetti pronssin 
niukasti viimeisen heikomman kierroksen joh-
dosta.

Lisäksi Midit osallistuivat joukkueiden SM-
kisoihin, sijoittumalla neljännelle sijalle niin 
naisten kuin miestenkin sarjassa.

Jani Michelsson ja Virpi Haataja voittivat 
seuran lyöntipeli mestaruuskisan yhteydessä 
pelatun Midien lyöntipelimestaruudet mesta-
ruudet.

StLG Midien toiminta vuonna 2011

Sponsoreina toimivat
Sähkömyly
Scandic hotels
Oy Klim-ko Ltd
Optikko Nyman Synsam
Lohjan Sähkö ja Automaatio Oy

Kiitokset sponsoreille. Midi-kortteja pelattiin tä-
nä kautena 625 kappaletta. 

Hannu Teivastenaho
Midi-toimkunnan puheenjohtaja

Kuukausikisojen voittajat
- toukokuu Tomi Nevalainen
- kesäkuu Kimmo Backman
- heinäkuu Kari Lindström
- elokuu Andrei Klimenko 
- syyskuu Petri Hesso

Midien menestyksekkäin kaudella 2011 oli 
Jani Michelsson, EM viides ja vain lyönnin 
päässä pronssista.
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Kenttätoimikunnan palsta

Pelikauden 2011 lähestyessä päätöstä, haluam-
me selvittää muutamia kentänhoidon asioita.

Kevään haasteet
Viime talvi oli erityisen luminen, ja lumi tuli jo 
marraskuun puolivälissä sulaan maahan. Hel-
mikuussa kovien pakkasten aikaan huomattiin, 
että lumen alla maa ei ollut jäässä vieläkään.  
Lunta oli yli 60 senttiä joka paikassa, ja sen su-
laminen alkoi vasta huhtikuun alussa. Liikku-
minen kentällä oli haasteellista, kun lumi ei ol-
lut kantavaa ja maa oli sula. Maaliskuun lopul-
la oli parin päivän ajan sellainen keli, että pys-
tyimme traktorilla ja lumilingolla liikkumaan 
viheriöillä. 

Pyhän Laurin viheriöiltä lingottiin lunta pois 
niin, että jäljelle jäi vain 20–30 senttiä lunta suo-
jakerrokseksi. Viidennen väylän viheriöllä nä-
kyi keväällä lumen poiston aiheuttamat trakto-
rin jäljet, johtuen siitä, kun suojakerros meni 
puhki ja viheriön pinta ei ollut jäässä. Lumen 
poistaminen oli ilmeisesti hyvä asia, sillä Pyhän 
Laurin viheriöillä oli vain vähän tautien aihe-
uttamia tuhoja. Selvästi pahimmat viheriöiden 
talvituhot syntyivät vasta aivan lopputalvesta su-
lamisen yhteydessä. Pyhän Laurin nopeaa sula-
mista edisti vielä kevyt hiekkakate suojalumen 
päällä.  

Kalkki-Petterin puolella lunta ei lingottu pois, 
vaan lumen sulamista edistettiin pelkällä hiekal-
la. Kalkki-Petterin viheriöiltä lumi suli hitaam-
min ja taudit iskivät pahemmin. On mielenkiin-
toista, että muiden kenttien kokemukset lumen 
poistamisen vaikutuksista olivat hyvin vaihtele-
vat. Esimerkiksi Nurmijärvellä ei poistettu lun-
ta ollenkaan, ja viheriöt olivat heti keväällä vir-
heettömät!

Kentänhoidon terveiset

Lumet sulivat käytännössä parissa viikossa 
ja kentän kuivuminen tapahtui nopeasti, kun 
ei ollut routaa. Aurinkoinen ja lämmin pääsiäi-
nen houkutteli avaamaan Kalkki-Petterin, vaik-
ka sen viheriöt eivät olleetkaan parhaassa kun-
nossa. Aikainen avaaminen tekee haasteellisek-
si viheriöiden aukkojen korjaamisen – kylvökset 
eivät ehdi riittävästi kasvaa ja vahvistua, kun jo 
pelaamisella ja hoitotöillä niitä kiusataan. Lisäk-
si maa on kylmä, ilma kuiva ja tuulinen. Onnek-
si roudattomuus nopeutti kastelujärjestelmän 
käyttöön saamista, ja kylvöksille saatiin ainakin 
vettä riittävästi. Väylät ja lyöntipaikat talvehti-
vat hyvin ja olivatkin jo heti alkukaudesta hy-
vässä pelikunnossa.

Kalkki-Petteri 9. viheriö
Jo kolmatta kautta oli Kalkki-Petterin 9 vihe-
riö huonossa nurmessa koko kesän, ja useista 
eri hoitotoimenpiteistä huolimatta se ei korjaan-
tunut. Samat aukkokohdat ovat olleet vuodes-
ta toiseen. Lisäksi viheriön kastelujärjestelmä ei 
ole toiminut kunnolla moneen vuoteen. Kauden 
2011 ohjelmaan päätettiin ottaa tämän viheriön 
ongelmien selvittäminen ja kuntoon saaminen. 
Klubimestaruuskilpailujen jälkeen viheriön ruo-
hopinta poistettiin ja pääsimme tutkimaan sen 
rakenteita pintaa syvemmälle. 

Viheriön kasvualusta oli kuin täytekakku – 
neljä erilaista kerrosta, kun normien mukainen 
kasvualusta on tasalaatuista koko paksuudel-
taan. Kerroksellisuus on ilmeisesti syntynyt, kun 
viheriölle on jo 1990–luvulla tehty pari isom-
paa muutosta. 

Alkuperäinen viheriö jatkui nykyisestä taka-
linjasta vielä noin 10 metriä taaksepäin eikä se 
ei ollut vastaanottava. Lisäksi sitä ympäröi vain 

kaksi bunkkeria. Koko vanha kasvualusta kai-
vettiin pois, ajettiin kasalle parkkipaikalle ja eri 
kerrokset sekoitettiin keskenään. Tästä seokses-
ta lähetettiin näyte laboratorioon, jotta saisim-
me selville sen soveltuvuuden uudelleen käytet-
täväksi. Kun vanhan kasvualustan joukkoon se-
koitettiin pari kasettiautollista uutta materiaalia, 
saimme kelvollista kasvualustaa.

Viheriön vanhat kastelulaitteet kaivettiin pois 
ja tilalle asennettiin nykyaikainen kastelujärjes-
telmä, jossa jokaista sadetinta voidaan tarvittaes-
sa ohjata erikseen. Vanhassa järjestelmässä koko 
viheriön sadetus käynnistyi kerralla.

 Kasvualusta tasattiin ja tiivistettiin vanhojen 
korkojen mukaan – korot otettiin talteen jo en-
nen viheriön purkua. Kylvämään päästiin 20.9. 
ja viikon päästä alkoi vihertää. Lämpimän syk-
syn ansiosta nurmi on vahvistunut, ja olemme 
toiveikkaita sen talvehtimisen suhteen. Jos tal-
vehtiminen onnistuu ja kevät on suosiollinen, 
niin on kai toiveita, että se olisi pelissä juhan-
nuksen aikoihin.

Master Plan
Kalkki-Petteri on rakennettu suuren golf-buu-
min aikana jolloin intoa rakentamiseen oli 
enemmän kuin tietoa verrattuna nykypäivään. 
Nyt yli 20 vuotta myöhemmin ollaan tilantees-
sa, että jotkut kentän rakenteet ovat pakosti uu-
simisen tarpeessa, jos kentän hyvä laatutaso ha-
lutaan turvata. Myös pelaajamäärät ovat vuosi-
en saatossa kasvaneet ja esimerkiksi useat lyön-
tipaikat ovat kulutukseen nähden liian pieniä. 
Myös kastelujärjestelmän kunnostaminen ja ny-
kyaikaistaminen on tarpeen, jotta käytettävissä 
oleva vesimäärä saataisiin tehokkaammin oike-
aan paikkaan. 

Kentän pelattavuus on myös saatava tämän 
päivän vaatimusten mukaiseksi. Korjaus- ja muu-
tostöiden kokonaissuunnitelman (Master Plan) 
teettäminen on erittäin tarpeellista. Kun on kun-
non suunnitelma muutoksista, niin on helpom-
paa mm. laskea kustannuksia ja aikatauluttaa työt.  
Lisäksi näin saadaan yhtenäinen kokonaisilme 
kentälle ja vältytään turhilta muutostöiltä. 

Master Planin suunnitteluun tarvitaan am-
mattisuunnittelija, joka tekee suunnitelman sekä 
omien ideoidensa että kentän toiveiden pohjalta.  
Tavoitteena on saada Master Plan molemmille 
kentille, vaikkakin Kalkki-Petterin päivitys on 
selkeästi ajankohtaisempi. Odotamme innol-
la, että Kalkki-Petteriä päästään ”tuunaamaan” 
lähivuosina. 

Tällä hetkellä tehdään kentän syystöitä, joi-
ta runsaat sateet ovat hiukan vaikeuttaneet. 
Henkilökunta lomailee talven aikana porrastet-
tuna, mutta toivottavasti joulun aikaan saam-
me kaikki hetken hengähtää, kun uuden kau-
den valmistelu alkaa taas jo tammikuussa. 
Suotuisia talvikelejä odotellessa.

Terveisin kenttämestarit Irmeli ja Mikko

Kalkki-Petterin 9. viheriön remontti alkamassa
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Pelitoimisto

Pelitoimiston  
päivystys  
talvikaudella
Pelitoimisto jää etäpäivitykselle al-
kaen maanantaina 21.11. ja on ko-
konaan suljettu joulukuun ajan. 
Alkuvuodesta toimimme etäpäi-
vystyksellä (puhelin ja sähköposti) 
2.1.2012 – 4.3.2012 välisen ajan ja 
olemme toimistolla niin sovittaes-
sa. Sinä aikana saat tarvittaessa yh-
teyden seuraavasti:

Susanna Holm 
(päivystää 2.1. – 20.1.2012)
p. 044 - 372 7005, 
susanna.holm@stlg.fi 

Markku Ignatius 
(päivystää 23.1. – 2.3.2012)
p. 044 - 372 7008, 
markku.ignatius@stlg.fi

5.3. alkaen olemme toimistol-
la arkisin klo 10 – 15, kunnes ran-
ge ja/tai par 3 avataan, jolloin pa-
laamme normaaliin ”kevätaikaan” 
klo 9 alkaen. 

Jos on joku kiireellinen asia, jo-
hon toivot välitöntä vastausta tai 
reagointia, voit aina jättää teksti-
viesti Markulle ja Susannalle – myös 
joulukuussa!

Omien yhteys-
tietojen 
päivitysNexgolfiin
Jos osoitetietosi muuttuu vielä en-
nen vuoden vaihdetta, voit päivittää 
tietosi itse Nexgolfin tunnuksin. Jos 
et tiedä tunnuksiasi, lähetä meille 
sähköpostia ja saat tunnukset pa-
luupostissa. Huom! erityisesti säh-
köpostin ja puhelinnumeron paik-
kansapitävyys on meille tärkeää.

Hole in One 2011
pelaaja väylä pvm.
Sirpa Ärmänen KP 2 13.5.
Pentti Messo PL 2 31.5.
Matti Nuutinen PL 8 3.6.
Markku Meriranta PL 2 26.6.
Armi Johansson KP 8 4.7.
Hannu Stenman KP 14 11.7.
Tomi Pesonen KP 8 16.7.
Raili Pitkänen KP 16 17.7.
Kirsi Myllymäki-Mattila PL 8 22.7.
Esko Eronen PL 2 31.7.
Tommi Saarinen PL 2 7.8.
Janne Suonpää KP 8 18.8.
Jukka Härkönen PL 8 20.8.
Betty Virtanen KP 2 26.8.
Timo Ihantola PL 2 6.9.
Rolf Björklund PL 8 10.9.
Marco Holmström KP 16 11.9.
Markus Segerstråle PL 8 16.9.
Bengt Henricson PL 14 26.9.
Pekka Onttonen PL 8 8.10.

Toinen holari 20 v. tauon jälkeen oli Rolf Björklundin 
kesän kohokohtia!

Ville-Veikko Kallio  
palvelupäälliköksi
Osa teistä jo varmaan tuntee minut ja tietää, että 
olen aloittanut palvelupäällikön virassa 1.9.2011. 
Olen työskennellyt kaksi kautta pelitoimistossa ja 
kuluvan vuoden olen ollut kilpailutoimikunnan pu-
heenjohtajana.

Syksyllä aloitin opiskelut International Business 
Management linjalla Leppävaaran Laureassa. Muut-
to Leppävaaraan tapahtui juuri ennen koulun alkua 
joten Lohjan maisemat jäävät nyt muutamaksi vuo-
deksi, ainakin kodin suhteen.

Odotan innolla uutta tehtävää haasteineen ja kou-
lutukseni on varmasti hyvä apu tuleviin tehtäviin.

Terveisin,
Ville-Veikko Kallio
Palvelupäällikkö ja 

Kilpailutoimikunnan puheenjohtaja

Vastike- ja  
jäsenlaskut
Oy:n vastikelaskut ja seuran jäsen-
maksut lähetetään jälleen tammi-
kuun alussa. Muista ilmoittaa pe-
litoimistoon, jos haluat sähköisen 
kopion laskustasi esim. ulkomail-
le. Hallitusten määrittelemät erä-
päivät selviävät vuosikokouksis-
sa 12.11. mutta ajoittuvat helmi–
maaliskuulle.

Bägivaraston  
tyhjennys ja  
varaaminen  
kaudeksi 2012
Bägivarastot on syytä tyhjen-
tää omista tavaroista marraskuun 
loppuun mennessä, jonka jälkeen 
emme enää takaa päivittäistä ovi-
en avaamista. Jos olet luopumassa 
omasta paikastasi tai haluaisit sel-
laisen itsellesi ensi kaudeksi, ilmoita 
myös siitä 21.11. mennessä Susan-
nalle. Muuten laskutamme bägikaa-
pit huhti-toukokuussa.

Väylämainoksia  
vapaana
Jos yrityksesi tai tietämäsi muu yri-
tys on kiinnostunut yhteistyöstä jo-
ko väylämainoksen muodossa tai 
esim. junioreiden St. Laurence Tea-
min tukemisesta, ota yhteyttä. 

Markku Ignatius, GSM 044 – 
3727008, markku.ignatius@stlg.fi 

Kevään tärkeät  
päivät  kalenteriin!
Aloitamme keväällä jälleen perin-
teisillä talkoilla suunnitelmien mu-
kaan lauantaina 14.4. (säävaraus). 
Vuosikokouspäiväksi on sovittu sa-
mainen huhtikuun viimeinen lau-
antai eli ensi vuonna la 21.4.
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Julkaisija
St. Laurence Golf
Kaivurinkatu 133
08200 Lohja
www.stlg.fi

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

Toimitus-/toiminnanjohtaja 
Markku Ignatius
gsm 044 372 7008

Head caddiemaster 
Susanna Holm
gsm 044 372 7005

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

Ravintola
puh 019-383 771
Hellevi Tainio-Sepponen
gsm 045-639 1129

Päätoimittaja
Markku Ignatius

Taitto
Sirpa Ärmänen

Kannen kuva
Irmeli Vilenius

Painosmäärä 
2 400 kpl

Paino
Tammisaaren 
Kirjapaino 2011

Kokouskutsu seuran 
syyskokoukseen 
St. Laurence Golf ry:n jäsenet kutsutaan yhdistyksen 
sääntömääräiseen kokoukseen, joka pidetään lauan-
taina 12.11.2011 klo 15.00 seuran Klubitalolla, Kaivu-
rinkatu 133, 08200, Lohja.

Asialista

• Kokouksen avaus
• Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
• Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa
• Todetaan kokouksen laillisuus
• Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2012
•  Vahvistetaan vuoden 2012 jäsenmaksujen suuruus, erääntymisajankohta ja 

viivästymismaksun suuruus
• Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2012
•  Valitaan hallituksen varapuheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle 

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

palkkioiden suuruus
• Kokouksen päättäminen

Kutsu St. Laurence Golf Oy:n 
varsinaiseen 
syysyhtiökokoukseen
St. Laurence Golf Oy (rek.nro 425.736), koti paikka 
Lohja, kutsuu osakkeenomistajansa varsinaiseen 
syysyhtiökokoukseen, joka pidetään lauantaina 
12.11.2011 klo 16.00 osoitteessa: Yhtiö klubitalo, 
Kaivurinkatu 133, 08200 Lohja. Esityslistalla ovat 
yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat. Kokouksen 
yhteydessä esitellään hallitusten päivittämä golf-
yhteisömme strategia. 

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



Aloitamme ruokailulla kello 18,
ry:n ja oy:n vuosikokousten 
jälkeen. Illallisen jälkeen on 
vuorossa toiminnassamme 
ansioituneiden palkitseminen.

Illan huippuesiintyjän lämppärinä 
toimii ry:n hallitus – mutta miten, 
selviää paikan päällä.

Ilta huipentuu StLG:n oman 
jäsenen, Idols 2011-voittaja
Martti Saarisen esiintymiseen!

Illalliskortin hinta on 35 euroa, 
joka maksetaan ravintolaan. 
(Juomat veloitetaan erikseen.)

Kauden päättäjäiset
Klubilla lauantaina 12.11.2011 klo 18

Iltamme on tähtiä täynnä, tule mukaan tunnelmaan!

Ilmoittaudu kilpailujen tapaan suoraan Nexgolfiin 

tai lähetä sähköpostia: nina.leppakangas@luukku.com

(myös erikoisruokavalioilmoitukset)


