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M
ecki tuli Lohjalle kun hä-
nen edeltäjänsä, Mark-
ku Ignatius, siirtyi hoita-
maan vastaavaa pestiä 
Helsingin Golfklubille. 
Paikatakseen johtaja-

vajeen haki St. Laurence Golf Oy itselleen 
toimitusjohtajaa ja Ry. toiminnanjohtajaa 
avoimella haulla. Kaiken kaikkiaan tätä po-
sitiota haki 60 henkilöä, joista kahdeksan 
pääsi jatkoon ja kolme St. Laurence Golf 
Oy:n ja ry:n hallitusten kuultavaksi.

Lopulta molemmat hallitukset päätyivät 
yksimielisesti Solvallan Urheiluopiston 
rehtorina ja toimitusjohtajana, FC Jokerit 
Oy:n toimitusjohtajana, Kataja Event Ser-
vice Oy:n toimitusjohtajana ja Hyvinkään 
kaupungin kulttuuri ja vapaa-ajan johta-
jana toimineeseen Meckiin.

Vuodesta 1989 golfia pelanneella Meckil-
lä on muutoinkin kattava urheilutausta, 
johon mahtuu jääkiekkoa, jääpalloa Suo-
messa ja ammattilaisena Ruotsissa sekä sa-
libandya niin pelaajana kuin valmentajana.

Tausta joukkueurheilun parissa näkyy 
Mecki Kåhrea seuranneiden mukaan eri-
tyisen hyvin hänen johtamisen filosofias-
saan - tavoitteet tekemiselle ovat selkeitä 
ja askelmerkit niitä kohden on asetettu 

oman joukkueen mukaan siten, että jokai-
selle on omaa tekemisen kuvaa vastaava 
tontti hoidettavana. 

Tällä kaavalla mestaruuksia on voitettu ja 
tulosta tehty niin urheilun kuin liike-elä-
män puolella.

Tällä kaavalla St. Laurence Golf lähtee 
eteenpäin uuden toimitus- ja toiminnan-
johtajan vetämänä.. 

Joukkueena 
eteenpäin
25.4.2012 nähtiin St. Laurence Golfin griinien läheisyydessä uusi kasvo - 49-vuotias 
liikuntatieteiden maisteri Mecki Kåhre, joka tuona päivänä aloitti St. Laurence Golfin 
uutena toimitus- ja toiminnanjohtajana.

Kuva: Mecki Kåhre kiertää itse 
golf-kenttiä “noin kympin tasoituksella”

Tietoväylä on St. Laurence Golf Ry:n kus-
tantama sidosryhmälehti, joka kertoo 
St. Laurence Golf klubin sekä klubitoi-
mikuntien toiminnasta. 

Tietoväylä -lehden toimituskunnassa 
numeron 1/2012 sisältöön ovat kentällä 
ja kentän ulkopuolella vaikuttaneet:
Mecki Kåhre, Petri Granat, Susanna 
Holm, Ville-Veikko Kallio, Mikko Lind-
berg, Irmeli Vilenius, Mudi Eid, Mikko 
Evinsalo, Esa Mäkinen Laura Grönqvist, 
Juha Koivisto, Tuula Rahkila, Niina Lep-
päkangas, Jukka Vienonen,  Eeva Savela, 
Raimo ”Rampe” Lähteenmäki ja Studio 
Filmax Oy sekä kaikki ne henkilöt, jotka 
ovat olleet mukana niissä tapahtumissa, 
joita tämän lehden sivuilla kuvataan.

Ilmestyminen: Tietoväylä -lehti ilmes-
tyy kaksi kertaa golfkauden 2012 aikana: 
golfkauden alussa ja lopussa.
Painopaikka: DMP

Tietoväylä -lehteen liittyvät palautteet 
sekä juttuideat voi lähettää St. Laurence 
Golf -toimistoon:
VIlle-Veikko Kallio
e. ville.kallio@stlg.fi 
p. +358 19 357 8222
Susanna Holm
e. susanna.holm@stlg.fi 
p. +358 19 357 8222

St. Laurence Golfin sidosryhmälehti 
01/2012
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Toimiston väki 
tiedottaa

Pelitoimisto

Uudet caddiemasterit on palkattu, he 
ovat tällä kaudella Johanna, Rebecka, 
Markus ja Santtu. Myös viime kaudel-
ta tuttu Netta on auttamassa kauden 
alussa, lähinnä hänen työkokemuksen-
sa takia, ja suurien muutoksien vuoksi. 
Pyydämme teiltä kärsivällisyyttä ja ym-
märrystä näin kauden alussa, paljon on 
muutosta tapahtunut, ja kaikki asiat eivät 
ole niin yksinkertaisia sisäistää.

SEURAAVAKSI MUUTAMA MUISTUTUS 
ETIKETISTÄ JA HYVISTÄ TAVOISTA: 

Ilmoittauduthan ajoissa pelitoimistossa, 
mielellään viimeistään 15 minuuttia en-
nen tiiausikaa. Näin on myös helpompi 
noudattaa annettua lähtöaikaa, ja kentät 
pysyvät paremmin aikataulussa. Vaik-
ka ilmoittautuessa olet yksin tai kaksin 
ryhmässä, on mahdollista että ryhmään 
tulee muitakin. Muistakaa siis noudattaa 
lähtöaikaa.

Muistakaa FORE! -huudot. Jos on pieni-
kin epäilys sitä, että pallo karkaa toisten 
ihmisten suuntaan, tai kadotatte pallon 

lentoradan, huutakaa FORE! Se on pieni 
vaiva siitä, että muut osaavat varoa. Ku-
kaan ei varmasti pahastu, jos huudatte 
turhaan FORE. Mutta jos jätätte huuta-
matta, ja pallo meneekin vahingossa 
toisten lähelle, se voi aiheuttaa tunteiden 
kuumenemista. 

Paikkaattehan myös alastulojäljet griineil-
lä sekä lyöntijäljet väylillä ja haravoitte 
bunkkerit. Tämä on tärkeää koko kauden 
läpi, joten ottakaa toiminta tavaksi heti 
keväällä, niin se jatkuu läpi kesän! Pide-
tään kenttä hyvässä kunnossa kaikkia 
varten.

Kausi on jo avattu ja uudet tuulet puhaltavat myös toimistossa. Järjestys 
ja henkilökunta ovat kokeneet muodonmuutoksen: Toimiston tiski on uu-
distettu ja vaihdettu uuteen paikkaan. Susannan ja Villen toimisto sijaitsee 
tiskin takana olevassa huoneessa, ja uusi toiminnanjohtaja jatkaa samassa 
tilassa kuin entinenkin. Pro Shopin tuotevalikoimaan tulee hieman lisäystä, 
ja vanha toimisto, toimiikin tällä kaudella Pro Shopina. 
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Ilmoittauduthan ajoissa pelitoimistossa, 
-

nen tiiausikaa. Näin on myös helpompi 
noudattaa annettua lähtöaikaa, ja kentät 

-
ka ilmoittautuessa olet yksin tai kaksin 
ryhmässä, on mahdollista että ryhmään 
tulee muitakin. Muistakaa siis noudattaa 
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kin epäilys sitä, että pallo karkaa toisten 
ihmisten suuntaan, tai kadotatte pallon 

läpi, joten ottakaa toiminta tavaksi heti 
keväällä, niin se jatkuu läpi kesän! Pide-
tään kenttä hyvässä kunnossa kaikkia 
varten.

Muutamasta 
asiasta muistutus:

Jäsenkortit ovat tulleet ja ne on 
saatavissa toimistosta. On tärke-
ää, että kaikki muistavat pyytää 
omansa, sillä päivitämme Nex-
Golfin rekisteriä sitä mukaan, 
kun kortit noudetaan ja näin 
tieto kortin aktiivisuudesta on 
tiedossa myös Suomen muilla 
klubeilla.

Muistathan myös pyytää toimis-
tolta nettivaraustunnuksesi Nex-
Golfiin, jos olet ne unohtanut!

Voit päivittää tietojasi itse, jos 
vaikkapa sähköposti- tai kotiosoi-
te muuttuu.

Voit myös itse lyödä tasoitus-
kierroskorttisi koneelle ja seurata 
omien tasoitustietojesi muuttu-
mista.

Ne, joilla ei ole virallista EGA-ta-
soitusta voimassa tälle kaudelle, 
saavat sen voimaan jättämällä
3 korttia. Jättämällä 4 korttia kau-
den aikana, se on myös voimassa 
seuraavana vuonna. Pirautathan 
toimistolle, jos jokin asia tulevas-
sa kaudessa askarruttaa.
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S t. Laurence Golf oli mukana Helsin-
gin messukeskuksessa 2. - 4.3.2012 
järjestetyillä golfmessuilla. Osal-

listumisen tavoitteena oli paitsi ohjata 
pääkaupungin länsipuolella asuvien, eri-
tyisesti Espoolaisten, huomiota kohti St. 
Laurence Golf -klubia myös laajemmin 
saada messuvieraat kokeilemaan miltä 
Suomen paras ensivaikutelma tuntuu.

Kokonsa puolesta pieni messuosasto 
oli isosti esillä 42.000 kävijää keränneillä 
yhdistelmämessuilla. Golf Digestin luki-
jatutkimuksen tuloksen valjastaminen 
messuosaston viestin ja idean kärjeksi 
herätti sekä messuvieraiden että toimit-
tajien, erityisesti vieressä sijainneen Golf 
Digest osaston toimittajien, huomion . 
Messujen aikana osastolla ahkeroineet 
messuisännät ja -emännät, Ville Kallion 
johdolla, jakoivat yli 1000 kpl:tta kokei-
luun aktivoivaa esitettä, pitivät kenttää 

ylistäviä puheita ja jakoivat lehdistölle 
erittäin hienoja, St. Laurence Golfin omia 
arvoja tukevia. lausuntoja.

Golfmessuilla tapahtuneen aktivoinnin 
seurantaa jatketaan koko golfkauden 
2012 ajan, jotta näemme mikä vaikutus 
messuilla on  kokeilukertojen määrään.

Messuja voidaan kuitenkin pitää onnistu-
neina, sillä kerätyn palautteen perusteel-
la Golfmessujen puolella käyneet vieraat 
huomasivat St. Laurence Golfin -osaston 
ja pitivät sen välittämää mielikuvaa on-
nistuneena. Lisäksi St. Laurence Golf sai 
messujen yhteydessä mediatilaa useam-
mankin maksetun mainoksen verran.

Pidetään kiinni golfmessuilla annetusta 
lupauksesta ja toivotetaan kaikki Suomen 
parasta ensivaikutelmaa kokeilemaan tu-
levat golfarit tervetulleiksi! 

Suomen paras 
ensivaikutelma 
myös golfmessuilla

Uusi ja hieno
stlg.fi -sivusto 
on nyt auki

Kuva: St. Laurence Golf sai 
palstatilaa mm. Golfpiste.com -sivustolta

Pelitoimisto

O man aikansa lapsena syntyneet St. 
laurence Golf www-sivut on päivi-
tetty uuteen muotoon.

Uudistuksen myötä sivujen ilmettä on 
piristetty ja terävöitetty vastaamaan 
paremmin St. Laurence Golfin muu-
ta ilmettä ja muita visuaalisen ilmeen 
materiaaleja. 

Ilmeen uudistuksen lisäksi sivuston käy-
tettävyyteen on tehty eri kohderyhmät ja 
käyttötilanteet huomioivia parannuksia. 
Uusien sivujen sisällöt on järjestetty siten, 
että esim. päivän kierrokselle lähtevät pe-
laajat - osakkaat, jäsenet tai vieraspelaajat 
- löytävät päivän golfkokemukseen liitty-
vät tiedot vaivattomasti. Samalla osakas- 
ja jäsensisällöt on järjestetty siten, että ne 
löytyvät nopeasti yhden klikin takaa.

Kuten www-sivut yleensä ovat nämäkin 
sivut jatkuvasti keskeneräiset: sivut päivit-
tyvät ja kehittyvät jatkuvasti suunnitellun 
kehityskaaren mukaan. Näin toimimalla 
sivut peilaavat parhaalla mahdollisella 
tavalla golfareiden  ja yhtiön sekä seuran 
muuttuvia tarpeita.

Jos haluat antaa sivustouudistukseen 
liittyen palautetta tai Sinulla on antaa nii-
den kehitykseen liittyen hyvä idea, niin 
ole rohkeasti yhteydessä:

VIlle-Veikko Kallio
e. ville.kallio@stlg.fi 
p. +358 19 357 8222

Susanna Holm
e. susanna.holm@stlg.fi 
p. +358 19 357 8222
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Henkilökuva

KERRO NIMESI, IKÄSI JA TASOITUKSESI?
Otto Tolvanen, syntymäaika 30.8.1999, 
tasoitus 12.2

MISTÄ OLET KOTOISIN?
Olen syntynyt ja asun Lohjalla.

KETÄ PERHEESEEN KUULUU?
Äiti, isä, pikkusisko, mummo ja vaari

KUINKA KAUAN OLET OLLUT STLG -JÄSENENÄ?
Vuodesta 2006 asti.

MILLOIN JA MIKSI 
ALOITIT GOLFIN PELAAMISEN?
Ensimmäisen kerran kokeilin 3-vuotiaana 
ja greencardin sain 5-vuotiaana. Harjoi-
tuksissa aloin käydä 6-vuotiaana.

MIKÄ GOLFISSA ON KAIKKEIN HIENOINTA?
Se on haastavaa ja sitä ei opi nopeasti. 
Kun vähän aikaa pelaa, niin jää koukkuun.

MINKÄLAISIA TAVOITTEITA 
SINULLA ON GOLFARINA?
Päästä Ryder Cup:ia pelaamaan ja olla 
maailmanlistan ykkönen.

MITKÄ OVAT PARHAAT 
SAAVUTUKSESI TÄHÄN MENNESSÄ?
Nordcenterin Tsemppitourin osakilpai-
lussa 2. sija uusinnan jälkeen, ja viime 
vuoden kokonaisrankingin 7. sija.

MIKÄ ON PARAS OMINAISUUTESI GOLFARINA?
Rautalyönnit

MITEN KEHITÄT ITSEÄSI PELAAJANA?
Joka päivä kesäisin, lähipeliä eniten, ja 
muitakin lyöntejä. 

KENEN KANSSA HALUAISIT 
LÄHTEÄ KIERTÄMÄÄN PYHÄÄ LAURIA?
Lassi Kivilompolo, Oskari Vehniä ja 
Eetu Kärjes.

IDOLISI? 
Tiger Woods, koska ollessaan huipul-
la, hän oli ylivoimainen. Tiger sai valita 
mihin kisoihin osallistui ja pärjäsi aina. 

MITÄ KILPAILUJA 
PELAAT TÄLLÄ KAUDELLA? 
Kaikki Tsemppitourin osakilpailut ja 
Lohjan Aluetourin osakilpailu. Tämän 
lisäksi myös klubikilpailuja esim.  mes-
taruuskisat ja keskiviikkokilpailuja. 

LEMPIKENTTÄ SUOMESSA?
Pyhä Lauri

LEMPIVÄYLÄ? 
Pyhän Laurin nro 18, koska se on 
hieno väylä ja sen lopetus tulee 
rangelle, josta ihmiset näkevät, 
kun lopettaa kierroksen. Myös 
alamäkiprofiili on mieleeni, ja ve-
sieste mukava haaste.

MINKÄ KENTÄN 
HALUAISIT JOSKUS PELATA?
Augustan Masters-kentän.

Tähtäimessä 
Ryder Cup
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J
oulukuun 5. päivä oli tärkeä merkkipaalu St. Laurence 
Golfin junioritoiminnan kehittämisessä: upouudessa 
talviharjoitteluhallissamme pidettiin ensimmäiset 
treenit. Syyskuussa oli jo käynnistetty seuran junio-
reille ympärivuotinen valmennusohjelma Lassi Ki-
vilompolon johdolla. Samaan aikaan hallihankkeen 

puuhamiehet olivat täydessä touhussa suunnittelemassa to-
teutusta. Lokakuun 9. päivä junioreiden kesäkauden päättäjäi-
sissä seuran puheenjohtaja kertoi ilouutisen noin 60-päiselle 
joukolle nuoria ja heidän huoltajiaan: osakeyhtiö on lupautu-
nut rakentamaan hallin talvikuntoon ja seura sitoutunut vuok-
raamaan sen käyttöönsä. 

Tästä seurasi hektinen kaksi kuukautta. 
Konehallin puolikas lämpöeristettiin ja 
viimeisteltiin upeaksi harjoitushalliksi 
lähes kokonaan talkootyönä ja vieläpä 
budjetissa pysyen. Rakennusprojekti oli 
hieno osoitus seuran yhteishengestä. 
Junioritoimikunta haluaa vielä kerran kiit-
tää kaikkia talkoisiin osallistuneita sekä 
materiaali- ja työlahjoituksin tukeneita 
sponsoreita.

Tammikuun 14. päivä hallissa vietettiin 
juhlallista vihkiäistilaisuutta. Paikalla oli 
puhumassa mm. Golfliiton toiminnan-
johtaja Petri Peltoniemi, joka lupasi vie-
dä seuran junioripanostuksesta viestiä 
koko Suomen golfyhteisölle.

Valmennuksellisesti talvikauden aikana 
keskityttiin perusasioihin (mm. grippi, 
suuntaus, alkuasento, kehon linjaus), 
kehon toimintaan svingissä ja fysiikan 
kehittämiseen. Lähipelitaitojen kehittä-

minen oli myös yksi talven painopisteistä ja hallissa on hienot 
mahdollisuudet sen harjoittamiseen.

”Oman hallin saaminen oli hieno kädenojennus seuralta ja 
meillä on ollut loistavat puitteet kehittää järjestelmällistä, ym-
pärivuotista harjoittelua. Talven intensiivinen treenaus tulee 
varmasti näkymään tuloksissa kesän aikana”, sanoo juniorival-
mentaja Lassi Kivilompolo.

Yhdeksänvuotias Julia Koivisto puolestaan kertoo omasta har-
joittelustaan: ”Kävin harkoissa kaksi kertaa viikossa ja kivointa oli 

se, että hallissa on paljon maaleja, joihin 
voi tähdätä. Puttikisat olivat myös kivoja 
ja opettaja kans!”

Talvikauden aikana harjoituksiin osal-
listui valmennusohjelman puitteissa 
yhteensä 37 nuorta. Myös seuran nais-
ten ja senioreiden kilparyhmät hioivat 
taitojaan hallissa läpi kauden. Junioreil-
la onkin odotettavissa tiukka kisa kesä-
kauden mittelöissä senioreita vastaan. 
Lisäksi muut kausikortin lunastaneet 
seuran jäsenet käyttivät hallia arviolta 
1400 kertaa.

Talvikausi on nyt ohi ja hallin varustus 
paketoitu nurkkaan odottamaan syk-
syn sateita. Niitä odotellessa juniori-
toimikunta haastaa kaikki kehittämään 
omia lähipelitaitojaan sekä testaamaan 
niitä kuukausittain järjestettävissä Gol-
fliiton Lähipelitesteissä.  

Harjoittelu ja kehittyminen

Kuva: Lassi ja Jesse 
säätävät Joonan puttia

Talviharjoitteluhallin 
ensimmäinen kausi
TEKSTI JA KUVA JUHA KOIVISTO

Uuden hallin ansiosta saatiin käynnistettyä seuran jäsenten ympärivuotinen valmennusohjelma. Samalla etenkin junioreiden har-
joittelumääriä ja tekemisen laatua saatiin kasvatettua huimasti.
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M
atkaan lähti edellistä 
kertaa suurempi jouk-
ko junioreita ja heidän 
perheitään, yhteensä 
yli 30 henkilöä. Lassi 
Kivilompolo toimi 12 

pojan ja 6 tytön ansiokkaana valmenta-
jana, loput porukasta oli meitä huoltajina 
toimineita aikuisia.

Majoituimme tutussa Sirene Belek -ho-
tellissa, joka oli vuoden aikana remon-

Juniorit 
talvileirillä
TEKSTI JA KUVAT EEVA SAVELA

Viime vuoden tapaan junioritoimikunta päätti suunnata talven harjoittelumatkan Turkin 
Belekiin. Hiihtolomaviikon leirillä pelattiin ja harjoiteltiin ahkerasti.  

toitu. Palvelut toimivat moitteettomasti 
all inclusive -periaatteella. Hotellissa oli 
lisäksemme mm. ukrainalainen jalkapal-
lojoukkue sekä saksankielinen golfjunio-
reiden joukkue. Muuten alueella ja ken-
tällä oli selvästi väljempää kuin edellisen 
reissumme aikana.

Golfpäivämme alkoivat yhteisellä alku-
lämmittelyllä rangella. Pelikierroksille 
lähdettiin pian sen jälkeen, 3-4 pelaajan 
ryhmissä. Kokoonpanoja vaihdeltiin päi-
vittäin, joten uusia pelikavereita löytyi 
joka kerta. Lassi pelasi aina junioreiden 
mukana, ryhmää vaihdellen hänkin.

Kentät olivat samat kuin edellisenä 
vuonna, Pasha ja Sultan, pelasimme niitä 
vuoropäivinä. Pasha on kentistä hieman 
lyhyempi, joten sitä jaksoivat pelata pie-
nimmätkin tytöt. Monille kierroksia ker-
tyi viitenä päivänä. Toiset jättivät joitakin 
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Junioritoimikunnan harjoittelumatka Turkin Belekiin

päiviä väliin mutta kymmenkunta ur-
hoollista kävi pelaamassa välipäivänäkin 
Lykian links-kentällä, noin 40 kilometrin 
päässä Belekistä. 

Lassin harjoitteluaikataulut pistivät junio-
rit rangelle vielä kierrosten jälkeenkin. Pe-
lin aikana ilmenneitä mahdollisia ongel-
mia korjattiin ja harjoiteltiin. Innokkaasti 
porukka osallistui harjoituksiin ja Lassi sai 
heidät näin ulkopuolisen silmin nähty-
nä hyvin mukaan. Jos osallistui kaikkiin 
treeneihin, junioreiden golfpäiville kertyi 
mittaa jopa 7-8 tuntia. Kaksipäiväisen 
leirikisan voittoon sekä junioreiden että 
aikamiesten sarjoissa ylsivät Vehniän per-
heen edustajat.  

Jos joskus voi sanoa, että kaikki me-
nee nappiin, niin tämä golfmatka oli 
lähellä sitä. Edellisellä viikolla Belekissä 
oli satanut kolme päivää. Oma lo-
maviikkomme oli täysin sateeton, 
päivälämpötilat 16 – 18 astetta 
ja parhaimmillaan taivas lähes 
pilvetön koko kierroksen ajan. 
Koska tungosta ei ollut, saim-
me kierroksemme pelattua 
valoisaan aikaan.

Hotellin palvelut olivat hy-
viä: uintia, saunaa, kunto-
salia, biljardia ja erinomaista 
ruokaa. Ravintolan valikoimat 
olivat niin monipuoliset, että 
kaikki saivat mieleistään syötä-
vää. Välipäivälle löysimme muka-
van urheiluvaatekaupankin, missä 
monet täydensivät vaatevarastojaan 
kesää varten. Seuratkaa tulevana kesänä 
tyylikkäitä pelikavereita!

Matkan ainoat mii-
nukset tulivat koko-
naan järjestäjistä joh-
tumattomista syistä. 
Lomaviikko sattui tänä 
vuonna pahimpaan 
tautiepidemiaan, ja 
vatsatauti iski pariin 
seurueemme mat-
kaajaan. Helmikuussa 
mikään lentoyhtiö ei 
lennä suoria lento-
ja Antalyaan, joten 
matkat jouduimme 
taittamaan Istanbulin 
kautta. Välilaskuilla ku-
lui aikaa ja koneet vä-
hän myöhästelivätkin. 
Tästä huolimatta mat-
kalaiset ovat antaneet 
pelkästään positiivisia 
kommentteja reis-
sustamme. Käytännön organisoinnista 
huolehtivat jälleen Ismet ja Erkki, joten 
suurkiitokset heille. 

Tuntuu, että mukana olleiden into täl-
laisiin golfmatkoihin kasvoi entisestään. 
Kun reissussa on samaa ikäluokkaa olevia 
kavereita, on lasten viihtyminen taattua. 
Se parantaa aikuistenkin lomaa. Hauskaa 
oli huomata, että myös entuudestaan 
toisilleen tuntemattomat äidit vaihte-

livat innokkaasti puhelinnumeroita ja 
suunnittelivat yhteisiä pelikierroksia 

tulevalle kesälle. Samanhenkisessä 
kaveriporukassa on kiva pelata.

Seuraava reissumme on jo 
suunnitteilla. Aika moni meis-
tä ilmoittautui uudelle lo-
malle, jota suunniteltiin heti 
tulevan syksyn lomaviikolle. 
Silloin lennot olisivat suoria, 
sää varmasti vielä aurinkoi-

sempi ja lämpimämpi ja pallo 
lentäisi pitemmälle. Tuskin mal-

tamme odottaa!. 

Kuva viereisellä sivulla:  St. Laurence 
golfin juniorit ja Lassi välilaskun aikana 
Istanbulissa. 
Kuva tällä sivulla:  Nuorilla svingi toimii, 
kuvassa mallia näyttää Robin.

Kuva:  Elvi ja Mehmet, 
uudet ystävykset.



TEKSTI TUULA RAHKILA   KUVAT NINA LEPPÄKANGAS
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M
atka I tal iaan sujui 
mukavasti ajallaan 
Finnairin sinisin siivin. 
Roomaan päästyäm-
me saimme odotella 
tovin laukkuja ja 

bägejä koneen ruumasta, mutta 
lopulta 47 innokkaan golfarin 
ja muutaman seuralaisen 
ryhmä suuntasi kohti Golf 
Resort Castel Gandolfoa.

Bussissa kuulimme, 
että resortin ravintola 
onkin suljettu saapu-
essamme. Matkan-
johtajana toiminut 
k lubi to imikunnan 
puheenjohtaja Nina 
Leppäkangas lohdutti 
kuitenkin kertoen, että 
hotellilla odottaa pieni 
tervetulotilaisuus. Bussin 
jätettyä meidät resortin 
eteen, lähdimme etsimään 
huoneitamme. Ensimmäinen 
urheilusuoritus tuli tehtyä, kun 
roudasimme lähes pilkkopimeässä ta-
varamme ja itsemme muhkuraista katua 
pitkin noin 300 metriä ylöspäin. Lopulta 
saavuimme rivitalon eteen, josta toiset 
löysivät huoneensa alakerrasta, toiset 
ylhäältä. Jätimme tavarat huoneisiin ja 
palasimme saman tien kivikkotietä alas.  
1600-luvulla rakennettu, aatelisperheen 
linnan päärakennus toimii nykyään klubi-
talona ja siellä on lisäksi hotellin vastaan-
otto, ravintola ja baari.  

Ihastus ja ihmetys! Ravintolassa oli tar-
jolla viiniä, kuohuviiniä ja monenlaisia 
pikkusuolaisia. Kapteeni Lähteenmäen 

Raimo oli tullut paikalle jo edellisenä päi-
vänä Eijansa kanssa ja järjestänyt meille 
kaiken syömisen ja juomisen. Kiitos! 

TOSITOIMIIN GOLFKENTÄLLE

Aamulla maisema avautui parvekkeilta 
ihanana ja hieman usvaisena suoraan 
golfkentälle. Klubitoimikunnan Olli 
Sääksvuori oli jakanut tiiausajat ja peli-
seurat kaikille valmiiksi, joten oli helppo 
katsoa listasta kenen kanssa pelaa ja 
koska. Parvekkeelta katsottuna kenttä 
näytti helpolta, mutta käveltynä saimme 
huomata, että siellä oli nousua, laskua ja 
haastetta ihan riittämiin. Iltapäivällä sa-

toi hieman ja ukkonenkin jyristeli, joten 
osa jätti muutaman väylän pelaamatta. 
Huomasimme päivän mittaan myös, että 
kentän 18. griini oli todella jyrkän mäen 
alla ja sieltä ylös kiipeäminen vei loputkin 
voimat. Griinin vieressä oli onneksi soitto-
kello, jolla saattoi tilata golfauton nouta-
maan pelaajat ylös. Päivän hauskimmasta 
lausahduksesta vastasi J-P Seppä ensim-
mäisen lyöntinsä jälkeen: ”Voi taivaan ta-
likkelit, täytyikö sen pallon juuri tuonne 
mennä?” Johon Heikkilän Pirjo vastasi: 

“Taisit lyödä sen sinne.”

Ravintolan yksinkertainen mut-
ta maukas panini viinin tai 

oluen kera palautti pelaa-
jien voimat kierroksen 

jälkeen nopeasti. Ilta-
päivällä osa lähti vielä 
kylän kauppaan, loput 
lepäilemään.

Illalla oli resortin ra-
vintolassa yhteinen 
illallinen. Ruokailun 
jälkeen osa seurusteli 

naapureiden kans-
sa, osa meni kylpyyn 

rentoutumaan,  joku 
nukkumaankin – ainakin 

koko ryhmän maskottina 
toiminut vajaa kolmevuotias 

Tino-poika.

Illalliskeskustelut rönsyilivät laidasta lai-
taan. Emme niinkään jutelleet golfista, 
vaan kaikesta muusta. Ihmiset halusivat 
tutustua toisiinsa paremmin, luoda yh-
teishenkeä. Tutut kasvot tulivat tutuksi 
myös ihmisinä. Välillä muisteltiin partio-
retkiä, välillä laulettiin ja paljon naurettiin. 
Silloin tällöin Nina antoi tietoiskuja tule-
vista tapahtumista ja aikatauluista.

Maanantain pelien jälkeen söimme 
illallista eri paikoissa, koska oma ra-
vintolamme oli kiinni. Mielenkiintoisia 
ruokapaikkoja oli löydetty mm. Castel 

Klubin henki

Jäsenyys St. Laurence Golfissa tarjoaa elämyksiä myös ko-
timaisen golfkauden ulkopuolella - Maaliskuinen jäsen-
matka Italiaan oli onnistunut yhdistelmä golfia, herkullista 
ruokaa ja hauskaa yhdessä oloa.
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Gandolfon kylästä, jossa on myös Paa-
vin kesäasunto. Näköaloja kehuivat kaik-
ki upeiksi.

Tiistaina golfattiin taas ja illalla söimme 
yhdessä omassa ravintolassamme. Pelit 
alkoivat sujua ja oli mukava kiertää eri 
henkilöiden kanssa. Siinä ehti pallon-
lyönnin ohella jutella aina vähän muu-
takin itsestä ja muista kiinnostuksen 
kohteista.

Kentällä sattui ja tapahtui: Keijo Muuk-
konen löi par3:lla avauksen melkein seu-
raavan väylän punaiselle tiiauspaikalle. 
Sieltä toisen lyönnin suoraan kuppiin ja 
oli aivan ymmällään, kun muut sanoivat, 
ettei hänen kannata ottaa putteria mu-
kaan griinille. Hän ei itse nähnyt, minne 
pallo päätyi.

ROOMAN RAUNIOITA IHAILEMASSA
Keskiviikkona oli Rooma-päivä. Muuta-
ma matkalainen jäi kotikentälle golfaa-
maan, mutta suurin osa lähti Roomaan, 

jossa aloitimme kierroksemme Colos-
seumia ihaillen. Jotkut olivat käyneet 
Roomassa aiemmin, toiset olivat en-
sikertalaisia. Aluksi ajeltiin bussilla ja 
sitten käveltiin nelisen tuntia. Mukava 
paikallinen opas kertoi englanniksi 
historiaa ja nähtävyyksiin liittyviä pik-
kutarinoita ja johdatteli joukkoamme 
reippaasti rakennukselta toiselle. Välillä 
syötiin pastaa ja taas jaksettiin tutustua 
espanjalaisiin portaisiin, Pantheoniin, 
Caracallumiin, Piazza Navoneen... Ret-
ken lopuksi suuntasimme paikalliseen 
supermarkettiin, jossa saimme täyden-
nettyä viinivarastoja ja ostettua pikku-
purtavaa huoneisiin.

Lukuunottamatta ensimmäisen iltapäi-
vän sadekuuroja, meitä hellivät koko 
viikon upea auringonpaiste ja lämmin 
ilma. Vaikka hiukan kävi tuuli, sai 20-25 

asteen lämpö hien nousemaan pintaan, 
pelaamisen lisäksi. 

Viikon aikana kirsikkapuut puhkesivat 
kukkaan, toiset puut viheriöivät, toiset 
olivat suloisen vaaleanpunaisia. Rooman 
matkalla näimme ihania punaisia unikko 
sekä voikukkia. Kentällä oli muutenkin 
paljon nähtävää. Monenlaisia lintuja, ank-
koja, sorsia, uljas musta joutsen ja kukko, 
joka kiekui kaiken päivää – se tosin taisi 
menettää äänensä lopullisesti, koska vii-
meisenä päivänä kiekuminen kuului eri 
suunnalta.

Torstaina meitä lähti pieni ryhmä pelaa-
maan kierroksen Aquasantan kentälle, 

Klubin henki

Kuva yllä: Pelimatkan osallistujat ryhmäkuvassa
Kuva viereisellä sivulla: Ilkka Toivanen avaamassa Aquasantan -kentällä  

Jatkuu seuraavalla sivulla ›
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joka oli noin puolen tunnin ajomatkan päässä omasta 
kentästämme. Kenttä oli upeassa kunnossa ja klubitalon 
tunnelma hienostunut. Kenttä on Italian vanhin, perus-
tettu vuonna 1903. Illalla söimme jälleen yhdessä omassa 
ravintolassa, nauroimme ja lauloimme.

PÄÄTÖSKISAN TUNNELMAA
Varhain perjantaiaamuna usva peitti laakson eli lähes 
koko golfkenttämme. Oli tärkeä kilpailupäivä! Raimo ja 
Olli olivat laatineet pelin säännöt ja kisa oli hengeltään 
leikkimielinen. Kilpailussa oli yhtenä kohtana ohje, että 
hapanta naamaa näyttävältä saa vähentää 2 pistettä. 
Joukkomme oli kuitenkin niin aurinkoinen, toisiaan kan-
nustava ja hymyilevä, että jokainen olisi ansainnut 4 lisä-
pistettä.

Kilpailun aloittanut ryhmä koki aikamoisen yllätyksen 
heti ensimmäisellä griinillä. Siellä oli kaksi koiraa, jotka 
veivät heidän pallonsa. Omistajat saivat lopulta koirat 
pois, mutta pallot olivat entiset. Joukkue sai tästä hyväs-
tä tuloksia laskettaessa tuomarilta ylimääräisiä pisteitä ja 
ihan oikeutetusti. Pieni kilpailujännitys siivitti yllättäviin 
suorituksiin, joillain paremmalla, toisilla huonommalla 
menestyksellä.

Päivän ja samalla koko matkan päätösillallinen vietettiin 
La Quintessa ravintolassa, Castel Gandolfon tulivuoren 
kraateriin muodostuneen järven äärellä. Siellä jaettiin 
myös kisan palkinnot. Kapteeni Raimo oli viritellyt ravin-
tolaankin pienen puttikilpailun, jotta saatiin selvitettyä 
voittaja kahden tasatulokseen päätyneen kisaajan kes-
ken. Voittajaksi nousi Heljä Toivanen ja hyväksi kakkoseksi 
Marjatta Mustonen. Illan kuluessa annettiin myös Kullaan 
Eijan hankkimat pikkulahjat Ninalle ja Ollille kiitokseksi 
hyvin järjestetystä matkasta. 

Lauantaiaamuna osa porukasta lähti vielä pelaamaan, 
toiset lepäilivät ja pakkailivat tavaroitaan kokoon. Bussi 
tuli noutamaan meidät lentokentälle ja kotimatka alkoi 
iloisissa, mutta vähän haikeissa merkeissä – olisi täällä 
voinut olla tällä porukalla pidempäänkin. Lento sujui 
jälleen aikataulun mukaan Mikko Mainio -lempinimellä 
tunnetun lentokapteenin hauskuuttaessa matkustajia. 
Kentältä osa lähti kotiin omilla autoilla, osa taksilla. Loh-
jan suunnalla asuvilla oli yhteinen bussikuljetus mennen 
tullen. Kiitos kuljetuksen järjestämisestä Sorrin Annelle.

 Yhteinen mielipide oli: KOSKA ON SEURAAVA MATKA. 
Jäämme odottamaan. 

Klubin henki

Helppokäyttöiset Approach-gepsit 
sisältävät kaiken tiedon mitä golfatessa tarvitset. 

Laitteesta riippuen näet väyläprofiilin, lyöntisi 
pituuden, matkan greenille, score cardin, 
pelistatistiikan sekä jälkianalyysin.

Esiladattuna on jopa 27 000 kenttää tarkkoine 
kenttä- ja väylätietoineen - niistä 155 on 
Suomesta!

Ilmainen kenttädatan päivitys.

NÄE PELI ERI TAVALLA

Tutustu laitteisiin Audi GolfDay -kiertueella 

Testilaitteet Pro Shopista

sisältävät kaiken tiedon mitä golfatessa tarvitset. 

Esiladattuna on jopa 27 000 kenttää tarkkoine 

S1 ApproachApproachApproachS1ApproachS1S1ApproachS1

S3 ApproachS3ApproachS3 G6 ApproachApproachG6ApproachG6G6ApproachG6

Helppokäyttöiset Approach-gepsit 

S3ApproachS3ApproachS3
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G
olf lajina sopii kaiken ikäi-
sille ihmisille – niin nuorille 
kuin vanhoillekin. Samoin 
se sopii hyvin molemmille 
sukupuolille, kuten myös 
monille erityisryhmille. 

Golf siis täyttää erinomaisesti kaikki kun-
nallisen liikuntalajin piirteet.

Jostain syystä golf on kuitenkin jäänyt 
Suomessa lähes täysin kunnallisen lii-
kuntatoimen ulkopuolelle. Kunnallisia 
golfkenttiä ei juuri ole, vaan harrastajat 
ovat St. Laurence Golfin tapaan vastan-
neet itse oman harrastuspaikkansa ra-
kentamisesta ja vastaavat täysin myös 
sen hoito- ja ylläpitokuluista. Varsin 
kunnioitettava suoritus! 

Lohjan Liikuntakeskus Oy järjestää Loh-
jalla kunnalliset liikuntapalvelut. Lohjan 
Liikuntakeskus kokeili viime kesänä yh-
teistyössä St. Laurence Golfin kanssa ns. 
kunnallisten golfkurssien järjestämistä. 
Lohjalaisilla oli mahdollisuus tuettuun 
hintaan osallistua greencardin suorit-
tamiseen tähtääville kursseille. Kokei-
lu oli erittäin onnistunut ja houkutteli 
runsaasti uusia harrastajia golfin pariin. 
Molemmat osapuolet olivat erittäin tyy-
tyväisiä projektiin.

St. Laurence Golfin edustajien mukaan 
kynnys golfharrastuksen aloittamiseen 

mataloitui ja 
toimintamalli 
vähensi kan-
sa la isten k ä-
sityksiä golfista 
elitistisenä urhei-
lulajina. Liikun-
takeskuksessa 
p u o l e s t a a n 
oltiin tyyty-
väisiä siihen, 
että pienillä 
ta loudel l i s i l la 
panostuksilla saatiin 
palvelutarjontaan uusi, kai-
kille sopiva liikuntalaji.

Positiivisten kokemusten rohkaisemana 
molemmat osapuolet pitivät itsestäänsel-
vyytenä, että yhteistoimintaa jatketaan tä-
näkin kesänä. Olen iloinen, että pystymme 
tarjoamaan lohjalaisille valtakunnan kär-
kiolosuhteissa mahdollisuuden harrastaa 
kunnallisen liikuntatoiminnan puitteissa 
golfia. Toivottavasti Suomen muissakin 
kunnissa huomataan kuinka hyvin golf 
sopii kaikille ihmisille ja näin ollen myös 
kunnalliseksi liikuntalajiksi. 

Kirjoittaja on Lohjan Liikuntakeskus 
Oy:n toimitusjohtaja.
Palstalla kirjoittavat vierailevat pelaa-
jat, niin liike-elämän kuin kunnankin 
vaikuttajat

Vieraspelaaja

Golf -
kaikkien laji
TEKSTI JUKKA VIENONEN



VÄYLÄ 7 PUOLESTA TEKSTIN ON TUOTTANUT KENTTÄMESTARI IRMELI VILENIUS, 
KENTTÄMESTARI MIKKO LINDBERGIN TUKEMANA

Pyhän Laurin Väylä 7 

Olen oikea 
unelmaväylä
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O
len syntynyt vuonna 1999, 
kun luojani arkkitehti Kosti 
Kuronen piirsi ensimmäi-
set kuvat minusta. Aluksi 
minua kutsuttiin D-kentän 
kolmanneksi väyläksi, mut-

ta kun D-kenttä ja A-kenttä yhdistettiin, 
minusta tuli Pyhän Laurin väylä 7. Ensi-
mäistä kertaa sain vastaanottaa pelaajia 
7.6.2002, kun kentän avaaminen tapah-
tui valtioneuvos Harri Holkerin toimes-
ta. Strategiset mittani ovat: Par4, pituus 
383m/363m/333m/303m ja hcp 8.  

Ympärilläni on vasemmalla puolella 
metsää ja oikealla iso vesieste. Lyöntipai-
kat ovat metsän ympäröiminä ja kaiken 
tasoiset pelaajat saavat mukavasti haas-
tetta yrittäessään osua avauslyönnillä 
väylälleni. 

Väylällä on runsaasti tilaa ensimmäistä 
lyöntiä varten, silti huomaan usein, että 
pallo molskahtaa veteen tai kopsahtaa 
männikköön. Vesieste on saanut nimek-
seen ”apilalampi”, koska se muistuttaa 
apilanlehteä. Lampi on syvä ja jyrkkäreu-
nainen, eikä sieltä yleensä palloja löydä. 

Väylä kiertää vesiestettä muodostaen 
oikealle niemen, jonka kautta voi pelata 
lyhintä reittiä viheriölle. Avauslyönnin si-
joituksesta riippuen seuraavan lyönnin 
kanssa kannattaa tarkkaan harkita eri pe-
livaihtoehdot. Monia kertoja olen nähnyt 
uhkarohkeita yrityksiä tavoittaa viheriö toi-
sella lyönnillä, mutta lyhyeksi jäänyt veto 
ei jaksakaan perille asti. Toisaalta, jos tämä 

rohkea kakkoslyönti onnistuu, se antaa 
pelaajalle runsaasti onnistumisen iloa. 

Kauniina kesäpäivänä vihreä väyläni, ki-
malteleva vesieste ja veden rajaama vi-
heriö luovat upean näkymän. Mutta kun 
vallitseva lounaistuuli puhaltaa kunnolla 
ja myrskyää, pelaaminen on entistä haas-
tavampaa. Erityisesti kakkoslyöntiin tuuli 
vaikuttaa kiusallisesti.

Kun pelaa lyhintä reittiä viheriölle, on 
aina ylitettävä vesieste. Griinille pääsee 
etenemällä väylääkin pitkin, mutta en 
muista nähneeni montaakaan kertaa 
näin pelattavan. Se on selvästi pidempi 
reitti, eikä välttämättä kovinkaan helppo, 
sillä väylä on loppupäästä erittäin kapea.

Säännöllisesti olen kuullut keskusteluja, 
että väylän ja viheriön väliin pitäisi saada 

silta. Niemenkärjestä on pitkä kävelymat-
ka viheriölle vesiestettä kiertäen, mutta 
vesieste on leveä ja vaatisi melko jyke-
vän sillan. Silta ei saisi kuitenkaan häiritä 
pelaamista. Aina kun kulku keskitetään 
yhteen kohtaan, nurmipinta kuluu. Jos 
silta rakennettaisiin, olisi vaarana että 
viheriön edusta kuluu kohtuuttomasti. 
Ja toisaalta, pelin rytmitys menee jou-
hevasti vesieste kiertäen, kun seuraava 
väylä on lyhyt par3. 

Viheriöni on noin 700m2 kokoinen ja 
tasaisesti eteenpäin kallistettu. Griinin 
heinä on rönsyrölli, mutta vuosien ai-
kana joukkoon on kasvanut myös ky-
länurmikkaa. Bunkkereita on joka puo-
lella ja vesiestettä on myös viheriön 

Katsaus kentälle - Pyhän Laurin väylä 7

Pakko se on itsekin myön-
tää, olen upea ja korkealle 
arvostettu väylä. 
Mutta mikä tekee minusta 
niin erinomaisen? Minäpä 
kerron.

Kuva: Viheriölleni haluaisin hiukan 
enemmän muotoja ja rönsyröllinpintaa



takana. Lipunpaikkoja on run-
saasti ja tarpeen mukaan niistä 
saadaan erittäin vaativia. 

Nyt kun minulla on ikää jo yli 
10 vuotta, haluaisin hiukan uut-
ta ilmettä ja olla ajan hengen 
mukainen. Mielestäni olen vielä 
riittävän pitkä, mutta väyläni kai-
paa nurmipinnan painaumien 
korjaamista, heinän täydennys-
kylvöä ja osittain kuivatuksen 
parantamista. Erityisesti viheriön 
edessä on turhan kosteaa.

Myös väyläni vasemmassa reu-
nassa oleva metsäoja pitäisi täyt-
tää ja aluetta tasoittaa.

Viheriölle haluaisin hiukan 
enemmän muotoja ja puhdas-
ta uutta rönsyröllipintaa, jotta 
voisin tarjota uusia haasteita ja 
nopean puttipinnan. Nyt kun 
suurin osa pelaajista tuntee jo 
minut ja ympäristöni, niin pieni 
haasteen lisääminen ja ehostus 
olisi mielekästä myös pelin kehit-
tämisen kannalta.

Toivon, että tälläkin kaudella 
minä ja koko Pyhä Lauri voim-
me tarjota teille korkeatasoisia 
nurmipintoja, riittävästi haastet-
ta, upeita onnistumien hetkiä ja 
visuaalista kauneutta. 

En pahastu hyvistä osumista, 
mutta muistakaa korjata jälken-
ne, koska haavani parantuvat 
niin kovin hitaasti. Olette ter-
vetulleita tallomaan nurmeani 
koko kesän! 

Terveisin Väylä 7

Kuva: Lempinimen “Apilalampi” 
saanut vesiesteeni näkyy hyvin 
tästä ilmakuvasta



Finnish Tour 

Kisajärjestelyt maan 
huippuluokkaa

Suomen ykköskiertue saapuu kesäkuun alussa Lohjalle. 
Finnish Tour -osakilpailun järjestäminen vaati henkilökun-
nalta kiireisiä työpäiviä ja vapaaehtoisilta yhteen hiileen 
puhaltamista. Yhdessä luodaan tapahtuma, joka kerää 
vuosittain aitoa suitsutusta kiertueen pelaajilta.

TEKSTI LAURA GRÖNQVIST   KUVAT PASI KOKKO



Finnish Tour 

Kisajärjestelyt maan 
huippuluokkaa
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Peliareena

V
iime vuonna Pyhä Laurilla 
pelatun FT-kilpailun voittaja 
Kalle Samooja muistelee 
tyytyväisenä Lohjan vierai-
lujaan. ”Siellä on aina kaikki 
hienosti hoidettu, kisajär-

jestelyissä seuralla on hyvät perinteet. 
Ei mitään yliampuvaa, mutta perusasiat 
kunnossa. Sitä pelaajat arvostavat.  On 
kiva, kun tietää jo etukäteen, että kenttä 
on hyvin hoidettu ja homma toimii”, ke-
huu Samooja.

Pyhä Laurin kentän Samooja kokee omaan 
pelityyliinsä sopivaksi. ”Kenttä on sopivan 
haastava ja siellä on paljon hyviä reikiä. 
Pärjätäkseen pitää käyttää monipuolisesti 
erilaisia lyöntejä ja sijoittaa avaukset hyvin.”

Samooja pelaa tällä kaudella Asian Touril-
la. Euroopassa hän pääsee todennäköi-
sesti joihinkin Challenge Tourin kisoihin. 
Kotimaan kisat jäävät viime vuotta vä-
häisemmäksi ja niissä tavoite on Nordic 
Leaguen tapahtumissa. Vielä huhtikuussa 
hän ei uskaltanut sanoa, ehtiikö Lohjalle 
puolustamaan voittoaan.

SOPIVASTI HAASTETTA HUIPUILLEKIN
Finnish Tourin toiminnanjohtaja Teemu 
Laakso odottaa myös luottavaisin mielin 
Lohjan osakilpailua. Pyhä Lauri on suo-
sittu kenttä pelaajien keskuudessa, ja St. 
Laurence on suoriutunut kiertueen joh-
tajan mielestä hienosti järjestelyistä. Ko-
via tuloksiakin voidaan kuulemma odot-
taa, ainakin terävimmän kärjen osalta.

”Kun Pyhä Laurilla saa avaukset pysy-
mään väylällä, on mahdollisuus pelata 
hyvää tulosta. Etenkin vaikeisiin kenttiin 
maailmalla tottuneet kärkimiehet kirittä-
vät varmasti toisiaan huippukierroksiin. 
Tuloslistan loppupää kertoo kuitenkin 
totuuden siitä, miten haastava kenttä 
Pyhä Lauri on”, pohtii Laakso.

Suomen ykköskiertuetta pelataan nyt vii-
me vuoden tapaan, osakilpailuja on kuusi. 

Erikseen on pohjoismaiseen liigaan (Nordic 
League) kuuluvat tapahtumat, joissa taso 
ja palkintorahat ovat hieman korkeammat.

Finnish Tourin pelaajat ovat joko am-
mattilaisia tai maan amatöörikärkeä. 
Tasoitusrajat ovat miehille 4 ja naisille 8, 
mutta lopullinen osallistujaluettelo vaih-
telee kilpailuittain. Mikäli kansainvälisillä 
kiertueilla on sopivia taukoja, Suomen 
kisoihin saatetaan saada kovia nimiä ku-
ten Samooja, Joonas Granberg, Mik-
ko Korhonen, Antti Ahokas ja Roope 
Kakko. Lohjan oma toivo, Hippu näh-
dään varmasti myös kotikisassa.

Teemu Laakso on iloinen siitä, että koti-
maiset kentät ovat innostuneet vastaan-

ottamaan näitä huippukisoja. Nykyään 
kiertue pääsee valitsemaan missä osa-
kilpailut pidetään. Tänä vuonna pelataan 
Lohjan lisäksi Peuramaalla, Paltamossa, 
Hyvinkäällä, Pickalassa ja Nordcenterissä.

”Kentässä pitää olla haastetta parhaillekin 
pelaajille, se ei saa olla liian helppo tai 
lyhyt. Toinen kriteeri järjestelyjen toimi-
vuus. Esimerkiksi Lohjalla on hyvin vapaa-
ehtoisia ja homma toimii, aktiivinen ydin-
ryhmä on tärkeä. Yksi kriteeri on myös se, 
että pystyykö kenttä olemaan mukana 
varainhankinnassa, eli hommaamassa 

Kuva: Joonas Granberg ja Kalle Samooja 
olivat viime vuoden kärkikaksikko



tapahtumalle yhteistyökumppaneita”, 
Laakso kertoo.

Hän toivoo näkevänsä kesäkuun alussa 
tuttuja naamoja Lohjalla. Yhdessä aktii-
visten ja innostuneiden ihmisten kanssa 
saadaan paras tapahtuma aikaiseksi. 

KATSOJIA KAIVATAAN LISÄÄ
Kentän, toimiston ja ravintolan henkilö-
kunnalle FT-osakilpailu teettää normaa-
lia pidempiä työpäiviä. Palvelupäällikkö 
Ville-Veikko Kallio odottaa kuitenkin 
innoissaan kesän koitosta.

”Kisaviikko on kiireinen ja täynnä erilaisia 
hommia, mutta hauskaa se silti on joka 
kerta. Järjestellessä oppii aina uutta ja on 
hienoa nähdä kuinka Suomen parhaat 
pelaajat viihtyvät täällä.” 

Kallio muistuttaa, että tällaiset tapahtumat 
tuovat näkyvyyttä ja arvostusta kentäl-
le. Järjestäminen on siis positiivinen asia 
kentän ja seuran kannalta. Ja onhan Kalk-
ki-Petteri jäsenten käytössä myös kilpailu-
viikolla. Lisäksi tänäkin vuonna järjestetään 
edullisempaan hintaan vieraspelimahdol-
lisuus jollekin läheiselle kentälle.  

Ilman vapaaehtoisia kilpailu ei onnistuisi. 
Onneksi Lohjalla on paljon aktiivisia har-
rastajia, jotka haluavat olla mukana.

”Vapaaehtoisten koulutus sekä työ-
tehtävien organisointi ja aikataulutus 
taitavat viedä eniten aikaa kisaviikolla. 
Mutta jokainen heistä on kullanarvoi-
nen tapahtumalle. Ja onhan mukana 
olijoilla hieno mahdollisuus nähdä 
huippupelaajien tekemistä ihan läheltä 
ja seurata miten nämä suoriutuvat tu-
tulla kentällä.”

Kentän laidalle Kallio toivoo myös katso-
jia. Kyllä pariksi päiväksi voi jättää oman 
pelin muhimaan ja tulla ottamaan mallia 
Suomen parhailta. Aivan varmasti jotain 
vinkkejä jää taskuunkin.         

A lkukesästä järjestettävä Fin-
nish Tour -kilpailu tuo tiettyä 
painetta myös St. Laurencen 

kenttähenkilökunnalle. Kenttämes-
tari Mikko Lindbergin ohjaukses-
sa peliareena pyritään viilaamaan 
parhaaseen mahdolliseen kuntoon. 
Käytännössä se tarkoittaa kiihtyvää 
leikkaustahtia jo edellisillä viikoilla, 
samalla viheriöitä jyrätään useammin, 
jotta saadaan niihin nopeutta.

Kilpailuviikon aikana aamut alkavat ku-
konlaulun aikaan. Ruoho leikataan joka 
päivä, vaikka muulloin se tehdään noin 
kolme kertaa viikossa. Kisa-aamuina 
leikataan griinit, foregriinit ja tiiaus-
paikat. Illalla taas lähdetään viimeisen 
peliryhmän perään leikkaamaan väyliä. 

”Reikien paikat määritetään kilpai-
lunjohtajan kanssa. Yleensä ne suun-
nitellaan etukäteen Pro-am-päiväksi 
sekä kahdelle ensimmäiselle kisakier-
rokselle. Finaalipäivän paikat pääte-
tään vasta edellisenä iltana, kun tie-
detään säätila ja nähdään tulostaso. 
Reikien sijoittelulla voidaan vielä vai-
kuttaa päätöspäivän tulostehtailuun”, 
kertoo Lindberg.

Pyhä Laurin tasaisilta viheriöiltä on 
helppo löytää vaihtelevia lipunpaik-
koja. Sijoittelulla lähestymislyönteihin 
saadaan haastetta. Itse puttaaminen 
on suurilla ja vähän kallistelevilla grii-
neillä huippupelaajille helppoa. Viheri-
öiden nopeus on toinen vaikeustasoa 
nostava tekijä. Kilpailun aikana ruohon 
mitta saattaa olla sama kuin muulloin-
kin, mutta jyräämisellä, tiiviimmällä 
leikkaamisella ja lannoittamisella grii-
neistä saadaan liukkaampia.

Entä miten kenttä kuluu kilpailun aika-
na, onko pelijäljissä eroa harrastajien 
jättämiin? ”Huippupelaajan lyöntitek-
niikka on erilainen, häneltä lähtee nur-
mikolta file matkaan. Lyöntipaikoilla se 
näkyy eniten, backteet on kyllä hakattu 
rikki.”

Kisaajat lyövät avauksensa tarkasti, joten 
jatkolyöntien jäljet löytyvät väyliltä melko 
rajatulta alueelta. Klubipelaajilla hajonta 
on laajempaa ja avauslyönnit selvästi ly-
hyempiä.

Griineillä huippupelaajat muistavat kyllä 
korjata lyöntijälkensä kiitettävästi, mutta 
huomautettavaakin Lindbergiltä löytyy. 
Jopa FT-pelaajien joukossa on niitä, jotka 
käyttävät griinihaarukkaa väärin. Nämä 
nostavat putoamisjälkeä keskeltä ja kat-
kaisevat samalla ruohon juuret poikki. Sil-
loin nurmipintaan jää auttamatta kolikon 
kokoinen kuollut läntti. 

Nopeita griinejä ja 
haastavia lipunpaikkoja

Kuva: Kenttämestari viilaa Pyhiksen 
parhaaseen mahdolliseen kuntoon
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O
ptik ko Nyman Ladies 
Open pelataan tänä kesä-
nä neljättä kertaa. Nyma-
nin perheyritys ”peri” kil-
pailun toiselta lohjalaiselta 
yrittäjältä, ja on innoissaan 

mukana tukemassa erityisesti naisten ki-
satoimintaa.

”Haluamme tarjota tapahtuman kaikille 
naisille. Tavoitteemme on saada jokaisel-
le palaajalle hyvä mieli kotiin viemisiksi”, 
kertoo tapahtumaa organisoiva Liisa 
Nyman. Mukana järjestelyissä ovat myös 
hänen poikansa Jani ja Jesse.

Heinäkuun 1. päivänä pelattavassa kilpai-
lussa on kaksi sarjaa. Alle 18 tasoituksella 
pelaavat kisaavat tasoituksellisessa lyön-
tipelissä ja muut pelaavat pistebogeyta. 
Lisäksi palkitaan paras scratch-tulos, pisi 
draivi ja lähimmäs lippua osunut. Pal-
kinnoille pääsee kuitenkin joka ikinen 
osallistuja. Aikaisempien vuosien tapaan 
tapahtumaan kerätään niin paljon upeita 
palkintoja, että viimeinenkin saa pokata 
jotain mukaansa.

”Kisan jälkeen saunotaan ja syödään 
yhdessä. On hienoa, että palkintojen-
jakoa jäävät kaikki odottamaan, näin 
tunnelma pysyy loppuun asti korkealla. 
Tänä vuonna meille on luvattu yhteis-
lähtö, joten odottelua ei tule kenelle-
kään liikaa.” 

Koska tapahtuman sponsorina on op-

tikkoliike, pelaajat saavat päivän aikana 
myös tietoa silmä- ja aurinkolaseista.

”Hyvä näkö on tärkeä tekijä golfissa. 
Sitä sanomaa haluamme välittää ja 
samalla esitellä tarjontaamme. Ta-
voitteemme on auttaa pelaajia 
näkemään eri olosuhteissa 
paremmin”, kertoo optikko 
Liisa Nyman.

St. Laurence Golfin la-
dytoiminta on muuten-
kin hyvin aktiivista. 
Kauden aikana on 
pal jon er i la is ia 
kilpailuja ja tänä 
kesänä pyritään 
järjestämään eri-
tyisesti sellaisia 
tapahtumia, 
joihin aloit-
telijoidenkin 
o n  h e l p p o 
tulla. Esimer-
kiksi Naisten sun-
nuntaihin voi osallistua vaikkei pelaisi 
ollenkaan. Lady-kapteeni Pia-Liisa 
Meriranta tietää, että etenkin vähem-
män pelanneella voi olla kynnys lähteä 
mukaan kilpailuun.

”On luonnollista, että alussa jännittää, 
kaikki me olemme olleet joskus samassa 
tilanteessa. Pyrimme parhaamme mu-
kaan järjestämään tulokkaille tuttua ja 
kannustavaa peliseuraa. Jännityksestä 

Peliareena - Optikko Nyman Ladies Open 1.7.2012

Rennosti yhdessä
TEKSTI LAURA GRÖNQVIST

Kilpailujännitys on kaikille tuttua, mutta oikeastaan turhaa. Yhdessä kisaaminen on 
mutkatonta ja hauskaa. Optikko Nyman Ladies Open on yksi niistä kesän tapahtumista, 
jolla halutaan koota kaikentasoiset naispelaajat yhteen.

kannattaakin kertoa meille etukä-
teen. Sääntö- ja etikettiasioissakin moni 
kokeneempi pelaaja auttaa mielellään”, 
vakuuttaa Meriranta.

Meriranta ja Nyman toivovat paljon pe-
laajia Optikko Nyman Ladies Openiin 
sekä muihin kesän kilpailuihin. Uusiin 
haasteisiin heittäytyminen on hauskaa, 
sitä kautta oppii enemmän lajista ja saa 
uusia pelikavereita. 



StLG:n kesä on täynnä tapahtumia

Tapahtumakalenteri- ja kilpailukalenteri 2012

PVM KILPAILUN/TAPAHTUMAN NIMI   PELIMUOTO   JÄRJESTELYVASTUU

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

18.5  AUDI FST 1. (A, S)     18 scr/lp    toimisto/seniorit

19.5. Honda Open (A)    18 hcp/pb/lp   kilpailu

26.5. Jean S. Plays Golf (A)    18 hcp/scramble/best ball  toimisto/klubi

3.6. SGL Trophy, Kansallinen golf-päivä  18 hcp/greensome  toimisto

7.-9.6. Finnish Tour 2 (A)    54 scr/lp    tsto/kilpailu

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

16.6. Jazz Golf     18 hcp/scramble lp  naiset

17.7 Avoimien ovien päivä    Sisältö avoin   RY/toimisto

18.6. Aluetour 2 - Etelä/Länsi (A, J)   18 scr/lp    junnut

22.6. Midsummer Latobar Open    18 hcp/pb   toimisto/klubi

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

3.7. Perhepokaali     18 hcp/greensome lp  junnut

7.7. Virkkala Trophy featuring Rantajamit  18 hcp/scramble lp  klubi

14.-15.7. Esbecon Golf Challenge (StLG + HSGC)  36 hcp/lp   kilpailu

21.-22.7. StLG - seniori- ja juniorimestaruudet (S, J) 36 scr/lp junnut/seniorit

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

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

11.8. Suomi Golf Kiertueen Finaalit   18 hcp/lp/pb   toimisto/kilpailu

12.8. StLG - lyöntipelimestaruus karsinta  18 scr/lp    toimisto/kilpailu

25.-26.8  StLG - lyöntipelimestaruus    54 scr/lp    toimisto/kilpailu

1.9. Tee Time Golf Holiday – syysscramble  18 hcp/scramble lp  midit

9.9. Viikkokilpailujen finaali   18 hcp/lp/pb   toimisto/kilpailu

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

20.-22.9. Finnish Tour karsinnat (A)   54 scr/lp    toimisto/kilpailu

28.9. Valopallokisa    6 scr    toimisto

29.9. Everybody’s     18 hcp/pb   seniorit

6.10  Kinkku Scramble     18 hcp/scramble lp  junnut

13.10. Cross Country Scramble   18 hcp/scramble lp  toimisto

17.11. Kauden päättäjäset        klubi

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

VIIKKOKISA: Suomi Golf viikkokilpailut keskiviikkoisin 13.6. - 1.8. 
Lisäksi omat viikkokisat 23.5., 30.5., 8.8. sekä 16.8. Viikkokilpailun ranking-finaali pelataan 9.9. Viikkokilpailun ranking muodostuu 
siis 12 osakilpailusta.



Väylä 19

S
uomen ravintoloiden pimeäl-
lä keskiajalla 50- ja 60-luvuilla 
parsaa oli tarjolla jokaisen 
ravintolan listalla. Valittavana 
tuolloin oli kaksi vaihtoehtoa 
- joko puolikas purkki tai ko-

konainen purkki. Nimensä mukaan an-
nokset olivat ehtaa purkki-tavaraa, joka 
tarjoiltiin pöytiin sellaisenaan kevyen 
lämmityksen jälkeen.

Noista ajoista ovat sekä mielipiteet että 
parsan arvostus muuttuneet. Tänään par-
sa on arvostettu herkku, joka sopii sekä 
itsenäiseksi annokseksi että lisukkeeksi 
illallisille.

Yhtä lailla kuin huhtikuinen tiiaus on par-
sa varma kevään merkki, joka ohjaa naut-
tijansa kohti golfkautta.

Golfkauden avaamista silmällä pitäen 
Väylän 19 keittiömestari Esa Mäkinen 
suunnitteli ja valmisti annoksen, jossa 
yhdistyvät niin golfkauden alun raaka-ai-
neet kuin hänelle itselleen tärkeät maut.

Parsan, sekä maan alla kasvavan valkoi-
sen että maan päällä kasvavan vihreän, 
lisäksi annoksen raaka-aineiksi ja ma-
kuelämyksen komponenteiksi vali-
koitui kotikeittiössä tuttuja ja osin 
tuntemattomampiakin ainesosia.

Jo klassikoksi nousseen alkuruu-
an Esa toteutti valkoisesta par-
sasta sekä Hollandaise-kastikkeesta 
kun taas pääruuaksi suunniteltu pais-
tettu lohi sai seurakseen mökkireissulta 
poimittua tuoretta kevät-nokkosta, joka 
huolellisen ryöppäämisen jälkeen tuli 
lisukkeeksi muhennettuna.

Nokkosen lisäksi lohen makumaailmaa 
täydentäviksi elementeiksi rakentui 
kokonaisuus, jossa parsa tasapainoili 
hunaja-voissa paistettujen nauriiden, 
uppomunan sekä Suavia Soave Classi-
con kanssa.

Kuva: Paistettu lohi täydentyy loistavasti 
keväisillä nauriilla, muhennetulla nok-
kosella sekä vihreällä parsalla

TEKSTI VÄYLÄ 19 KUVAT SAMI PARKKINEN

Purkkiruuasta herrojen herkuksi
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Väylä 19

Kauden ensimmäinen kierros, tai ensim-
mäiset kierrokset, vaativat aina juhlista-
mista. Jos aikaa ei ole tarpeeksi Väylällä 
19 pysähtymiseen, niin keväisen juhla-
aterian voi toteuttaa kotigriinille lohesta 
sekä kevään raaka-aineista: parsasta ja 
hollandaise-kastikkeesta sekä muhen-
netusta nokkosesta ja hunajavoissa 
paistetuista nauriista.

Väylän 19 keittiömestarin Esa Mäkisen 
ohjeiden mukaan parsa saa rinnalleen 
klassisen kastikkeen ja pihalla polttava 
nokkonen muuttuu maukkaaksi korvik-
keeksi pinaatille.

HOLLANDAISE 
eli Hollannin kastike
0,5 dl Valkoviinietikka
5   kpl keltuaisia
500g voita
Valkopippuria, suolaa
Sitruunan mehu
Tabasco

Sulata voi varovasti ja ota rasvat talteen.  
Heran voi heittää pois.

Laita kattilaan etikka sekä keltuaiset ja 
nosta kattila lämpölähteelle. Sekoita 
vatkaimella koko ajan kunnes seos 
on majoneesin paksuista.

Siirrä kattila pois lämpölähteeltä 
ja lisää voisula ohuena nauhana 
koko ajan sekoittaen. Hollandai-
se-kastikkeen valmistuksen tämä 
vaihe muistuttaa majoneesin 
valmistamista.

Mausta kastike sitruuname-
hulla, muutamalla tipalla ta-
bascolla, suolalla ja valkopip-
purilla.

Tarjoa kastike heti, sillä Hol-
landaise-kastike ei kestä 
uudelleen lämmitystä.

NOKKONEN 
Poimi nokkonen noin 15 cm mittaisena, 
pese, ryöppää ja jäähdytä heti jäävedes-
sä. Purista vedet pois nokkosista ja ne 
ovat käyttövalmiit.

MUHENNETTU NOKKONEN 
100 g Nokkosta
50   g Salottisipulia
2    dl Kerma
30   g Voita

Kuulota sipuli 10g voissa, lisää Nokkonen 
ja kerma. Keitä kasaan (eli jäljelle jää puo-
let seoksesta). Mausta suolalla ja pippuril-
la sekä sekoita loput voit kastikkeeseen.
Tämän jälkeen kastike on käyttövalmis.

Parsa vaatii rinnalleen viinin, 
joka pitää sisällään runsaas-
ti hapokkuuta ja mineraa-
lisuutta. Annoksen kanssa 
nautittu Suavia Soave 
Classico piti hyvin ryh-
tinsä intensiivisen ma-
kuisen parsan rinnalla.
Muita hyviä vaihtoehto-
ja parsan kumppaniksi 
ovat myös Uusi-Seelan-
tilaiset Sauvignon Blan-
cit tai Alsacen alueen 
Rieslingit, jotka sopivat 
etyisesti silloin, jos parsa 
tarjoillaan paljon rasvaa 
sisältävän Hollandaise-
kastikkeen kanssa.



St. Laurence Golfin uusi ravintola

Väylällä 19 - St. Laurence Golfin uudessa 
klubi- ja kokousravintolassa on onnistu-
minen taattu.

Uusi ravintola tarjoaa tähdillä huo-
mioiduista ravintoloista ja hotelleista 
omaksuttua laatua, palvelua ja tyyliä 
suomalaisittain uudessa ympäristössä, 
golfkentän klubitalossa.

Pöytiin ei tarjoilla kikkailua ja koreilua 
vaan Easy Dining -ruokaa, jossa tuoreet 
raaka-aineet yhdistyvät konstailemat-
tomaan reseptiikkaan. Väylän 19 tiimin 
tinkimätön asenne näkyy sekä päivittäin 
vaihtuvassa lounaassa että a la carté -lis-
tassa.

Ravintolan mestarina häärii yli 20 vuoden 
kokemuksella Esa Mäkinen. Niin Lyonissa, 
Haviksessa kuin Elitessakin työskennel-
leen Esan ronskien otteiden takaa pal-
jastuu rakkaus ruuan tekemistä kohtaan. 
Tämä, sekä klassinen ranskalainen keittiö, 
ohjaa Väylän 19 -keittiötä.

Väylä 19 -ravintolalle suuntaa näyttävä 
Easy Dining -filosofia näkyy myös pal-
velussa - palvelualtis henkilökunta ta-
kaa sen, että kaikki avaukset Väylällä 19 
osuvat keskelle fairwayta. Tavoitteena on 
täydentää golfkokemusta: hyvän kierrok-
sen jälkeen voi itsensä palkita vaikkapa 
mehevällä TEE-19 -burgerilla tai huo-
nomman kierroksen jälkeen mielipahan 
paikata samalla annoksella.

Kauden 2011 päätteeksi St. Laurence 
Golf klubi- ja kokousravintolan sisar, Väylä 
19 - Hirsala Golf klubi- ja kokousravintola 

valittiin Golf Digest -ää-
nestyksessä Suomen 5 
parhaan klubiravintolan 
joukkoon.

MONIEN MAHDOLLI-
SUUKSIEN VÄYLÄ 19
Monipuoliset ja muun-
tautumiskykyiset tilat 
St. Laurence Golf klubil-
la mahdollistavat myös 
er i laiset kokous- ja 
ryhmätilaisuudet sekä 
tapahtumat. Golf-kier-
roksen kanssa tai ilman.

Väylän 19 tiimi auttaa 
tapahtumien suun-
nittelussa ja toteuttaa 
halutessanne sekä ta-
pahtuman tai kilpailun 
kutsujen suunnittelun, 
lähetyksen ja ilmoittau-
tumisten vastaanotta-
misen että tapahtuman 
dekoraation. 

MYÖS KATTAVAT 
CATERING -PALVELUT
Väylä 19 griinin voi 
suunnitella ja toteuttaa myös klubitalon 
ulkopuolelle, sillä uusi ravintola toteut-
taa erilaisia juhlatilaisuuksia aina häistä 
ja syntymäpäiväjuhlista  yritysten coctail-
tilaisuuksiin sekä edustuksellisiin  illallisiin 
ja rapujuhliin. 

Näidenkin tilaisuuksien suunnittelussa 
kannattaa apua pyytää Väylän 19 koke-
neelta tiimiltä. 

No M      re Fore.

Kuva: Keittiömestari Esa Mäkinen 
pitää huolta Easy Dining -ruuasta ja 
ohjaa Väylän 19 keittiöitä sekä ruokien 
valmistusta



30    Tietoväylä  St. Laurence Golfin sidosryhmälehti

M
e kaikki golfarit tie-
dämme, että joskus 
peli takkuilee. Se voi 
tapahtua jossain vai-
heessa kautta, kierros-
ta tai jopa yksittäisen 

suorituksen aikana. Tökkimiseen löytyy 
kuitenkin yleensä lääke. Palataan nöy-
rästi perusasioihin ja tarkistetaan, että 
ne ovat kunnossa. Oikea ote mailasta, oi-
kea suuntaus, oikea alkuasento ja sitten 
vaan annetaan letkeästi mennä päätyen 
hyvään loppuasentoon. Lopputulokses-
tahan ei vielä ole täyttä varmuutta, pallo 
voi tehdä pikku kepposia. Mutta ainakin 
olemme tehneet huolella sen, mihin itse 
voimme vaikuttaa. 

Golfyhteisö koostuu golfareista, siis 
meistä, joten samat asiat, jotka vaikut-
tavat yksittäiseen urheilusuoritukseen, 
vaikuttavat myös koko golfyhteisön 
suoritukseen.

St. Laurence Golfissa on tapahtunut pal-
jon muutoksia sitten viime kesän. Tästä 
eteenpäin on vain tulevaisuus ja se 
on täysin meidän omissa käsissämme. 
Muutos on mahdollisuus. Me itse pää-
tämme, miten tämän mahdollisuuden 
käytämme. 

Peli on edelleen golfia, kentät ovat 
edelleen samat ja todennäköisesti yhtä 
hyvässä tai jopa paremmassa kunnossa 
kuin viime kesänä. Se on hyvä perusta. 
Jäsenistö on pääosin samaa. Positiivista 
on se, että olemme saaneet paljon uusia 
jäseniä, jotka toivotan lämpimästi terve-
tulleiksi. Meillä on kimpassa kivaa.

Perusasia, joka on silloin tällöin hyvä muis-
tuttaa mieleen, on se, että golf on tässä 
vaiheessa meille harrastus, useimmille 
viihdeliikuntaa ja hyvää sellaista. Siitä pitää 
muistaa nauttia. Golfin vaikutus terveyttä 
edistävänä harrastuksena on eri tutkimuk-
sissa todistettu. Jos ette usko, menkää 
vaikka kuntotutkimukseen ennen golfkau-
den alkua ja sitten vertailututkimukseen 
golfkauden jälkeen. Tulette yllättymään ja 
vieläpä positiivisesti. Jos nyt enää voidaan 
puhua golfkaudesta. St. Laurencessahan 
on mainio talvihalli, joten meillä on helppo 
harrastaa golfia läpi vuoden.

Kehotan mahdollisimman monia perus-
tamaan erilaisia kuppikuntia leikkimielis-
ten, tai jos niin haluaa, tosissaan mutta ei 
totisesti pelattavien, kisailujen pelaami-
seksi. Ja sitten keskinäistä kunnioitusta ja 
hyväksyntää niille, jotka eivät kisaile, vaan 
pelaavat nauttiakseen liikunnasta, luon-
nosta ja hyvästä seurasta. Kyllä me kaikki 
sinne kentälle mahdumme, käytetään 
vaan vähän pelisilmää.

Jotenkin tuntuu, että juuri tähän tilantee-
seen, jossa nyt yhteisönä olemme, sopii 
eri pelimuodoista reikäpelin esiin otta-
minen. Siinähän jokaisen väylän jälkeen 
alkaa tavallaan uusi peli. Uusi mahdolli-
suus. Peli jatkuu kunnes se on loppu, nyt 
olemme vasta etuysillä. Mitäs jos pelaili-
simme tänä kesänä erityisesti reikäpelejä 
ja muistaisimme, että etenkin lähipeli on 
tärkeää. 

Lähellä voi olla kanssapelaaja, joka ystä-
vällisesti hymyillen näyttää nauttivan te-
kemisestään ja jopa tervehtii. Sitä ei pidä 

hätkähtää, vastaa vaan samalla mitalla. Se 
on oikea asenne.

Olemme saaneet joukkoomme golfarei-
ta, jotka vapauduttuaan vastuuhommis-
taan ehtivät toivottavasti enemmän kes-
kittyä golfin harrastamiseen St. Laurence 
Golfissa.  Markku Ignatius ja Seppo Toivo-
nen, kiitokset kummallekin ansiokkaasta 
työstä, jota olette tehneet yhteisömme 
hyväksi ja tervetuloa pelaamaan ja nau-
tiskelemaan ilman huolen häivää.

Lämpimästi tervetuloa uusi toimitus-/toi-
minnanjohtajamme Mecki Kåhre ja uusi 
ravintoloitsijamme Väylä 19. Tulemme 
taatusti mainiosti toimeen keskenämme. 
Te pidätte meidät tyytyväisinä, niin me-
kin teidät.

Sitähän joku kysyi, että millainen golfke-
sä tästä mahtaa tulla. Vastaan siihen, että 
hirveän hyvä. Otetaan oikea ote ja oikea 
asenne. 

Kapteenin tervehdys

TEKSTI RAIMO ”RAMPE” LÄHTEENMÄKI (C)   KUVA STUDIO FILMAX

Back to basics





Honda CR-V Nordic 4x4 on monikäyttöisen farmarin lisäksi nelivetoinen maasturi. 
Se on myös ylellisesti vakiovarusteltu ja turvallinen Suomen vaativissa olosuhteissa. 
CR-V:n älykäs Real Time –neliveto tarjoaa vankkaa pitoa tarvittaessa, mutta säästää 
polttoainetta ja lisää ketteryyttä. Nelivedon vetovoima riittää myös monipuolisiin harrastuksiin.

Taloudelliset bensiini- ja dieselmallit ovat molemmat saatavina automaatti- ja manuaalivaihteisina. 
Ja hinnaltaan tämä moninkertainen testivoittaja on nyt enemmän kuin kilpailukykyinen.

Lisätiedot ja jälleenmyyjät cr-vnordic.honda.fi 

Honda CR-V 2.0 Nordic 4x4 (bensiini), autoveroton hinta 24.503 ÿ , autovero 11.486,89 ÿ , kokonaishinta 35.989,89 ÿ  + toimituskulut, CO2-pÿ ÿ stÿ t 190 g/km, 
EU-keskikulutus 8,2 l/100 km. Honda CR-V 2.2 i-DTEC Nordic 4x4 (diesel), autoveroton hinta 28.578 ÿ , autovero 11.412,33 ÿ , kokonaishinta 39.990,33 ÿ  + 
toimituskulut, CO2-pÿ ÿ stÿ t 171 g/km, EU-keskikulutus 6,5 l/100 km.

EU-keskikulutus 
alk. 6,5 l/100 km.

NYT ERIKOISMALLI 
CR-V NORDIC 4X4

35.990  €

0 ÿ  
VETOKOUKKU 

UUTEEN CR-V:hen

Etu voimassa uusiin 
kauppoihin 30.6.2012 asti.

VAKIONA mm. 

• alcantara/kangas sisustus 
• vakionopeudensäädin 
• 17” kevytmetallivanteet 
• pysäköintitutkat edessä ja takana 
• automaatti-erillisilmastointi 
• nahkaverhoiltu monitoimiohjauspyörä
• sumuvalot
• tummennetut takalasit
• automaattisesti himmentyvä taustapeili

SIIRRY FARMARISTA 
LUOKKAA YLEMMÄS!

CRV_Nordic_210x280.indd   1 11.5.2012   10:43:25


