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G olfia harrastetaan tyypillises-
ti läpi elämän, sen parissa 
kulutetaan melkoisen paljon 
aikaa ja siihen ollaan valmiita 
satsaamaan myös taloudelli-

sesti. Tätä taustaa vasten on ym-
märrettävää, että myös itse peliltä 
odotetaan paljon. 

Jos pelitapahtuma  palastel-
laan osakokonaisuuksiin, niin 
huomaamme  golfkierroksen 
koostuvan monesta  hyvin eri-
laisesta osasesta: Mikä on kentän 
saavutettavuus, millaiset puit-
teet ovat kierrokseen valmistau-
tumiseen, miten kierros sujuu 
peliseuran ja pelin sujuvuuden 
kannalta, miten huolto toimii 
kierroksen aikana ja kuinka sen 
jälkeen rentoudutaan ja palau-
dutaan? 

Ei pidä myöskään unohtaa 
pelikierrosten välistä aikaa: Mil-
laisilla neuvoilla ja harjoitteilla mahdollis-
tetaan niiden muutaman missatun met-
risen putin ja duffatun chipin  jääminen 
pois seuraavalta kierrokselta?

Tuohon listaan voimme varmasti lisä-
tä muitakin asioita, mutta mikä on se iso 
asia, joka tästä kokonaisuudesta puuttuu? 

Mikä on kaikkein tärkein pelikokemuk-
sen osa-alue? Se on golfkenttä. Lienee 
nimittäin niin, että kun harkitsemme vie-

railua jollekin klubille, kenttä itsessään on 
usein se tärkein kriteeri valintaa tehdessä. 
Nuo yllä mainitut asiat ovat toki tärkeitä, 
mutta kokonaisuuden kannalta sittenkin 
sivuosassa. 

Entäpä sitten, kun valitaan ko-
tikenttää? Kentän saavutettavuus 
on varmasti kärkisijoilla, mutta 
itse kenttä nousee entistä merki-
tyksellisemmäksi, sillä sen kanssa 
ollaan ”liitossa” pitkään ja siltä 
odotetaan elämyksiä, jotka saavat 
meidät palaamaan takaisin yhä 
uudestaan ja uudestaan.

Kenttien hoidossa ja kehitettä-
misessä pitkäjänteisyys on avain-
asemassa. Palveluita ja muita pe-
likokemusta tukevia elementtejä 
voimme edistää hyvinkin nope-
asti, mutta kenttien hoito vaatii 
suunnitelmallisuutta, määrätie-
toisuutta ja pitkäjänteisyyttä. 

Jos päästämme kentät rappeu-
tumaan, joudumme kaikki kärsimään en-
nen kaikkea pelikokemuksellisesti, mutta 
myös taloudellisesti.

St. Laurencen hienoja kenttiä tullaan 
jatkossakin kehittämään tähän yhteisöön 
tiukasti sitoutuneiden pelaajien ehdoilla 
entistä hienompien golfelämysten ja 
muistojen mahdollistamiseksi. 

Petri Granat ja Juha Koivisto  

Pelaajien 
ehdoilla
Golf poikkeaa urheilulajina ja liikuntamuotona 
monesta muusta harrastuksesta siinä, että suurella 
osalla meistä sitoutuminen  lajiin ja siihen liittyvään 
yhteisöön on hyvin vahva. 

Tietoväylä on St. Laurence Golf Ry:n 
kustantama sidosryhmälehti, joka 
kertoo St. Laurence Golf klubin sekä 
toimikuntien toiminnasta. 

Tietoväylä -lehden 
toimituskunnassa numeron
2/2012 sisältöön ovat kentällä ja 
kentän ulkopuolella vaikuttaneet: 
Mecki Kåhre, Petri Granat, Susanna 
Holm, Ville-Veikko Kallio, Mikko 
Lindberg, Irmeli Vilenius, Juha Koivisto, 
Nina Leppäkangas, Panu Ruoste, Köpi 
Laakso, Pia-Liisa Meriranta, Urpo Uotila, 
Sirpa Ärmänen sekä kaikki ne henkilöt, 
jotka ovat olleet mukana niissä 
tapahtumissa, joita tämän lehden 
sivuilla kuvataan.

ilmestyminen: Tietoväylä -lehti 
ilmestyy kaksi kertaa vuoden aikana: 
golfkauden alussa ja lopussa.

painopaikka: Tammisaaren Kirjapaino

st. laurence Golf
Osoite: Kaivurinkatu 133, 08200, LOHJA
puh: (019) 357 821 fax: (019) 386 666 
www.stlg.fi
email: caddie.master@stlg.fi

St. Laurence Golfilla on myös 
facebook-ryhmä, liity mukaan!

St. Laurence Golfin sidosryhmälehti 
2/2012

Juha Koivisto, oy:n 
puheenjohtaja

Petri Granat,  ry:n 
puheenjohtaja
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Master Plan

Mikä on 
Master Plan?

StLG:n kentät ovat laadukkaita ja toimivia 
kenttiä. Molemmilla kentillä on kuitenkin 
tarvetta peruskorjaukseen ja parantamiseen. 

S
tLG:n strategian mukaan 
kenttien tulisi olla TOP-
20 kenttien joukossa 
Suomessa. Pyhän Lau-
rin kohdalla tuo vaati-
mus toteutunee, mutta 
Kalkki-Petterin kohdalla 
tavoite ei täyty. 

Omaisuudesta huolehtiminen on yksi 
keskeisimpiä toimia golf-osakkeen ar-
von ylläpitämiseksi. StLG Oy:n hallituk-
sen on varmistettava, että yhtiön ken-
tät ja kiinteistöt ovat hyvässä kunnossa.  
Samalla hallituksen tulee varmistaa, 
että yhtiön taloudellinen tila pidetään 
vakaana. 

Yhtiön strategian toteuttamiseksi 
StLG Oy:n hallitus tilasi joulukuussa 
2011 korjaus- ja kehittämissuunnitel-
man yhtiön kentille. Tämän Master 
Planin suunnittelijaksi valikoitui tar-
jouskilpailun kautta Licons Design, 
Mika Lindroos. Myös Kosti Kuroselta, 

kentän alkuperäinen suunnittelijalta,  
kysyttiin tarjousta, mutta hänellä ei ol-
lut enää mahdollisuuksia lähteä tähän 
projektiin mukaan. 

Suunnitelman valmistelua varten 
perustettiin työryhmä, johon kuului-
vat kenttätoimikunnan puheenjohtaja 
Juha Suominen, Antti Ulvio, kent-
tämestarit Mikko Lindberg ja Irmeli 
Vilenius. Työryhmä teki pohjaesityksen 
sille, mitä tulevalta Master Planilta odo-
tettaisiin. Väyläkohtaisesti analysoitiin 
mitä tarpeita missäkin on. Pyrittiin otta-
maan huomioon pelilliset, hoidolliset ja 
maisemalliset näkökohdat. 

Heinäkuussa valmistuneeseen Master 
Plan -suunnitelmaan on koottu yhteen 
hallituksen, toimikuntien ja kenttämes-
tareiden näkemyksiä tulevaisuuden 
tarpeista.

Master Plan sisältää välttämättömät 
ja akuutit korjausehdotukset, jotka tu-
lisi tehdä lähivuosina, mutta myös niin 

sanotut ”villit fantasiat”, joiden toteut-
taminen voi olla hyvin kaukana tästä 
hetkestä.

Master Plan ei ole asiakirja, joka tuli-
si toteuttaa ”kannesta kanteen”. Se on 
EHDOTUS kentän kehittämiseksi. Sen 
pohjalta on myös helpompi toteuttaa 
välttämättömät korjaukset siten, että 
lopputulos on yhtenäinen.

Mitä hYötYä on MaSter PlaniSta?
Suunnitelma tuo jatkuvuutta ja johdon-
mukaisuutta golfkenttien kehittämi-
seen. Se auttaa talouden ja investointien 
suunnittelussa.   Se tuo rationaalisuutta 
ja säästöä korjausrakentamiseen – koko-
naisuuksien hahmottaminen valituissa 
korjauskohteissa mahdollistaa logistisesti 
järkevän toiminnan.  

Esimerkiksi bunkkereiden ja kaste-
lujärjestelmän korjausrakentaminen 
voidaan sovittaa yhteen ja tuoda siten 
tehoa korjausrakentamiseen. Näin myös 

TeksTi: StlG KenttäMeStarit ja StlG oY:n hallituS
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Master Plan

kentän pelattavuus pyritään säilyttä-
mään mahdollisimman hyvin korjaus-
töiden aikana. Suunnitelman avulla hal-
litus voi konkretisoida ja havainnollistaa 
kentän kehittämistä jäsenistölle.

MaSter Plan SuunnitelMan  
KolMe taSoa
Toimeksiantonsa mukaisesti on suun-
nittelija Mika Lindroos luonut näkemyk-
sensä Kalkki-Petterin ja Pyhän Laurin 
kentistä. 

Suunnitelmassa on kolme tasoa: kii-
reellistä korjausta vaativat toimenpiteet, 
kentän pelattavuutta ja hoitoa edistävät 
toimenpiteet ja kolmantena kentän 
profiilia nostavat toimenpiteet.

Master Plan ei välttämättä toteudu 
kokonaisuudessaan koskaan. Se luo 
kuitenkin golfyhteisöön jatkuvuutta 
useiksi vuosiksi eteenpäin. Vaikka hal-
litukset vaihtuisivat, voi Master Plan 
toimia kehittämisen välineenä useita 
vuosia eteenpäin. 

Ensimmäisessä vaiheessa on nykyinen 
hallitus poiminut suunnitelmasta kiireel-
lisimmät korjauskohteet ja tekee niistä 
ehdotuksen syksyn yhtiökokoukselle. 

Kalkki-Petteri on ollut nyt käytössä 
23 pelikautta. Vuosien aikana on tehty 
pieniä korjauksia ja muutoksia, mutta 

isommat remontit ovat olleet vähäisiä. 
Ollakseen tasokas kenttä taas seuraavat 
23 vuotta, tulisi kentän korjauksiin pa-
nostaa selvästi enemmän. 

Pyhän Laurin puolella on vähemmän 
akuuttia korjausta vaativia kohteita, 
mutta kymmenen vuoden päästä tilan-
ne saattaa olla jo toinen.

Ensimmäisen vaiheen korjaustoi-
menpiteet kohdistuvat edellä olevin 
perustein pääosin vanhempaan Kalk-
ki-Petterin kenttään. Kustannusarvio, 
priorisointi, aikataulu ja rahoitussuun-
nitelma on esitelty osakastilaisuuksis-
sa. Esitys on ladattavissa myös StLG:n 
kotisivuilta.

Tulevien hallitusten ja yhtiökokous-
ten päätettäväksi jää Master Plan suun-
nitelmien jatkotoimenpiteet.

KalKKi-Petterin tärKeiMMät  
KorjauSKohteet
Kastelu
Kentän kunnon kannalta kastelu on en-
siarvoisen tärkeä. Tänä kesänä luonto 
kiitettävästi hoiti kastelun, joten sen suh-
teen kesä on ollut helppo. 

Kastelun uusimiseen on monta syytä,  
tärkeintä olisi saada Kalkki-Petterin kas-
telu kuntoon sen vuoksi, että tekniikka 
on yli 20 vuotta vanha. Kastelulaitteiden 

ohjaukseen tarvitaan sähköä ja vanha 
kaapelointi on tullut tiensä päähän. Jär-
jestelmässä on jatkuvasti häiriöitä, jotka 
johtuvat mm. hapettuneista liitoksista. 

 Ongelma on myös, että viheriöiden 
kastelu ei ole tasaista; joku osa vihe-
riöstä saa liikaa vettä ja joku taas liian 
vähän. Lyöntipaikoilla nykyinen kaste-
lutekniikka kastelee enemmän lyönti-
paikan ympäristöä kuin varsinasta lyön-
tipaikkaa. 

Kastelujärjestelmät ovat kehittyneet 
valtavasti, ja järjestelmän päivityksellä 
pystytään täsmällisemmin ja luotetta-
vammin ohjaamaan käytettävissä oleva 
vesi oikeaan kohteeseen. Meillä on käy-
tössämme rajallinen määrä kasteluvet-
tä, ja uuden tekniikan avulla sekin tulee 
paremmin hyödynnettyä. 

Kastelun suunnittelija on selvittänyt, 
että vanhalla runkoputkistolla pärjä-
tään, vaikka painehävikkiä on osalla 
kenttää huomattavan paljon. Sadetin-
mallia, sadettimien sijoittelua ja ohjaus-
tapaa muutetaan. Lisäksi viheriöiden ja 
lyöntipaikkojen osalla putkistot muute-
taan isommiksi. Väylien osalta uusittai-
siin vain kaapelointi ja sen myötä myös 
ohjaustapa. Väyläsadetinmalli muuttuisi 
ns. yksittäin ohjattavaksi. Vanha runko-
putkisto jää ennalleen ja käyttöön. 

Kaapelointi voidaan tehdä niin sano-
tutusti auraamalla, jolla työn arvet jää-
vät vähäisiksi. 

Lyöntipaikat
Lyöntipaikkojen uusiminen perustuu 
siihen, että suurin osa niistä on nykyisiin 
pelaajamääriin verrattuna liian pieniä. 
Erityisesti par 3 lyöntipaikkojen pinta-
alat ovat vaatimattomat, ja tämä näkyy 
niiden kunnossa. 

Osa lyöntipaikoista on suunnattu 
melkoisesti väärään suuntaan, osalla on 

Kuva: Bunkkereiden reunat pettävät 
myös muurahaisten  ja huonon nurmen 
vuoksi. 
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nurmipinta huonolaatuinen ja pinnan 
tasaisuudessa puutteita. Tämä vaikuttaa 
suoraan mm. nurmen talvehtimiseen. 
On ollut vuosia, jolloin lyöntipaikkojen 
nurmi ei ole koko kesänä kunnolla toi-
punut talvivaurioista.

Kun lyöntipaikan pintoja peruskor-
jataan, on luontevaa päivittää samalla 
kastelu. Sijoittamalla sadettimet lyön-
tipaikan laidoille ja käyttämällä säädet-
tävää ns. sektorisadetinta, saadaan vesi 
ohjattua varsinaiselle lyöntialueelle ja 
veden hukkaantuminen reuna-alueille 
on vähäisempää.

Bunkkerit
Bunkkereita kentillämme on yhteensä yli 
200 kappaletta, ja niiden vaatima hoito-
panos on erittäin suuri. Osa bunkkereista 
on jo niin huonossa kunnossa, että aktii-
visellakaan hoitotyöllä niitä ei saada pi-
dettyä kunnossa. 

Lisäksi on muutamia niin sanottuja 
turhia tai ainakin hyvin vähän pelissä 

olevia bunkkereita, joiden poistoa ko-
konaan harkitaan.

Hiekan määrä ja laatu vaihtelee mo-
nissa bunkkerissa. Yleisesti ottaen Kalkki-
Petterin bunkkerihiekka on kuivana upot-
tavaa juoksuhiekkaa. Tämä hiekka ei pysy 
bunkkereiden rinteissä, vaan valuu sieltä 
pois, jolloin pohjamaa tulee näkyviin. 

Iso ongelma on myös se, että moni-
en bunkkereiden pohja ja kummut on 
tehty täytesorasta, josta irtoaa jatkuvas-
ti kiviä hiekan joukkoon. Nykypäivänä 
bunkkerien pohjan muotoiluun käyte-
tään vain hyvälaatuista savea/hiesua, 
jossa ei ole rikkakasveja ja kiviä.

Bunkkereiden reunat pettävät myös 
muurahaisten  ja huonon nurmen vuok-
si. Kuivina kausina nurmi bunkkerin ym-
pärillä kuivuu ja kuolee, kun sorapohja 
ei pidätä riittävästi vettä/ravinteita.

On myös muutamia bunkkereita, 
joiden kokoa voisi pienentää ja ympä-
ristön muotoilua muuttaa hoitotyön 
helpottamiseksi.

Viheriöt
Viheriöiden kuntoon kiinnitetään eni-
ten huomiota aina. Jos viheriöt eivät ole 
kunnossa, ei auta, vaikka muilla alueilla 
nurmi olisi täydellinen. 

Ajatuksena on, että toistaiseksi vi-
heriöille tehdään vain kastelun uu-
siminen. Sekin tehtäisiin auraamalla. 
Menetelmää testataan syksyn 2012 
aikana Kalkki-Petterin viheriöllä 8. Nur-
mijärvellä on menetelmää käytetty 27 
viheriön kastelun uusimisessa ja kenttä 
oli koko ajan pelissä. 

Kenttämestareiden iso haave on tie-
tysti saada uusittua myös viheriöiden 
nurmipinnat, jotta ne olisivat taas rön-
syrölli/nata heinää ilman kylänurmikkaa. 
Jokainen on varmasti huomannut eron 

Kuva:  On ollut vuosia, jolloin lyöntipaik-
kojen nurmi ei ole koko kesänä kunnolla 
toipunut talvivaurioista.



uudistetun Kalkki-Petterin viheriön 9 ja 
muiden viheriöiden nurmipintojen välillä. 

Väylät
Väylämuutoksia on Master Planissa ehdo-
tettu Kalkki-Petterin väylille 1 ja 11.  Mie-
lestämme ykkösväylän muutokset ovat 
”villi fantasia”, mutta 11. väylän muutok-
set suunnittelija teki työryhmän toivei-
den mukaisesti, ja ovat mielestämme 
erittäin perusteltuja. 

Väylän suurin ongelma on turvalli-
suus Pyhän Laurin 15. viheriön suhteen. 
Sekä keltaiselta että valkoiselta lyönti-
paikalta pelattaessa palloja harhautuu 
luvattoman paljon väärälle kentälle. 

Viheriötä 15 suojaa muutama puu, 
mutta puiden kunto on heikko ja lukui-
sat pallo-osumat eivät paranna tilan-
netta. Mitä tapahtuu, kun puusto vielä 
harvenee? 

Ongelmia on myös lyöntipaikkojen 
kunnon, pinta-alan sekä varjoisuuden 
suhteen. Pienillä lyöntipaikoilla ei ole 
varaa siirtää lyöntimerkkejä riittävästi 
ja jo puolen kesän jälkeen on keltainen 
lyöntipaikka kuralla. 

Isoilla maansiirtotöillä voidaan lyönti-
paikkoja laajentaa jonkin verran nykysi-
joilleen, mutta lyöntipaikan varjoisuutta 
ei pystytä poistamaan kuin avohakkuilla.

Vesiesteet
Kentillä olevat vesiesteet kuuluvat olen-
naisilta osin golfiin ja niiden näkyvyys ja 
puhtaus ovat niin pelillisesti kuin visu-
aalisesti tärkeä asia. Olemassa olevia ve-
siesteitä tulisi siistiä ja korjata siten, että 
niiden huollettavuus paranisi. 

Hyvin hoidetut vesiesteet piirtävät 
muistiin jäljen hyvin hoidetusta, esteet-
tisesti kauniista ja arvokkaasta kentästä.  

Muuta MietittYä
On totta, että Kalkki-Petteriä rakennet-
taessa suomalaisessa golfbuumissa 
1980-luvun lopussa, tietoa ja taitoa golf-
kentän rakentamisesta oli aika paljon 
vähemmän kuin tänä päivänä. Raken-
nusvirheitä ja vääriä materiaalivalintoja 
löytyy paljon. 

Se Kalkki-Petterissä on hyvää, että 
viheriöt ja lyöntipaikat on perustettu 
hyvin routimattomalle pohjalle. Täyte-
soran käytössä ei ole säästetty. Kiitos  
Lohja Oy:n omien soravarantojen! 

Kenttämestarit ovat ehdottaneet, 
että korjaustoimenpiteet tehtäisiin ns. 
omana työnä. Tämä tarkoittaa lähinnä 
sitä, että töiden suunnittelu, työnjohto, 
tavaran hankinta, mittaukset, pintatyöt 
ym. tehdään oman henkilökunnan toi-
mesta.  
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Suunnitelman toteuttamiseen tarvi-
taan myös ulkopuolista apua mm. tar-
kekuvien tekemiseen, konetyöhön ja 
kastelujärjestelmän tekemiseen. Yhtiön 
oman työvoiman käytöllä voidaan pa-
remmin huomioida pelaaminen töiden 
edetessä ja toteuttaa eri työvaiheita 
keliolosuhteet huomioiden. Edelleen 
töiden jaksottaminen tarpeen tullen 
useammalle vuodelle on mahdollista.

Master Plan ehdotuksissa on kysymys 
aidosta  huolesta kentän rakenteita,  
kuntoa ja laatua kohtaan.

Paljon on kyselty kunnostustöiden 
positiivisia vaikutuksia pelaamiseen ja 
pelaajalle. Entäpä jos seuraavalla pe-
likierroksella katselette bunkkereita 
uusin silmin tai mielikuvissa käytte läpi 
miltä kenttä näyttäisi kolmen kuivan 
kuukauden jälkeen, jos kastelua ei oli-
si… miltä tuntuisi pelata aavikolla? 

Aina kun ruoho kuolee kuivuuteen, 
tilalle kasvaa yleensä rikkaruohoja, joi-
den peliominaisuudet tai kasvutapa ei 
ole golfiin sopivia. Kyllä peliolosuhtei-
den parantaminen on kaiken tekemisen 
tärkein päämäärä. 

Golfyhteisö haluaa pitää  mahdollisim-
man hyvää huolta omaisuudestamme ja 
tarjota nautinnollisia golfhetkiä!  

Kuva: Olemassa olevia vesiesteitä 
tulisi siistiä ja korjata siten, että 
niiden huollettavuus paranisi. 
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Kumppani

S uur-Seudun Osuuskauppa SSO 
on järjestänyt henkilökunnal-
leen ja yhteistyökumppaneille 
SSO Golf-tapahtuman jo yli 
kymmenen vuotta.  Alkuvuo-

sina kisa järjestettiin vain henkilökunnal-
le, mutta vuonna 2007 mukaan otettiin 
myös yhteistyökumppaneita. 

Usean vuoden ajan SSO:n oma hen-
kilökunta pokkasi voiton ja vasta tänä 
vuonna ensimmäistä kertaa himoittu 
kiertopalkinto lähti SSO:n ulkopuolelle, 
kun Fenix Signin toimitusjohtaja Harri 
Rusanen voitti kisan. 

Kisa on viime vuosina järjestetty pää-
asiassa Lohjalla St. Laurence Golfissa 
vaihdellen kenttien välillä. Tänä vuonna 
pelattiin Pyhä Laurin kenttä. 

Sää on aina suosinut kisatapahtu-
maamme, liekö tämä kentän tapa hoi-
taa asiat kun muutoinkin järjestelyt ovat 
olleet huippuluokkaa.

Kenttä on ollut joka vuosi hienossa 
kunnossa, niin tänäkin vuonna. Järjeste-
lyt sujuvat aina ongelmitta ja tilaajan ei 
tarvitse jännittää onnistuvatko kisat vai ei. 

oleMMe aina olleet tervetulleita
Itse olen kisoja järjestellyt useamman 
vuoden, mutta missään muualla en ole 
kokenut olleeni niin tervetullut. Muistan, 
kun ensimmäisen kerran järjestettiin ki-
sat Lohjalla, niin silloinen toimitusjohtaja 
Markku Ignatius oli asentanut kaiutti-
met, ja avajaispuhe tuli mikrofonin kaut-
ta osallistujille.  Pieni ele, mutta erittäin 
hyvä sellainen, ettei kenenkään tarvinnut 
kuunnella ihan vieressä. 

Toinen mikä jäi mieleeni poikkeukse-
na muihin kenttiin, oli että toimitusjoh-

onnistuneita  
yritystapahtumia

Hyvällä yhteistyöllä

taja oli paikalla palkintojenjaossa – näin 
en muista tapahtuneen missään kilpai-
lussa, jossa olen ollut osallisena. 

Jälleen pieni ele, mutta nostaa kisan 
ja kentän arvostusta vai mitä mieltä te 
olette? 

Tänä vuonna oli uusi toimitusjohtaja 
tullut vasta työn touhuihin ja avajaispu-
heen piti palvelupäällikkö Ville-Veikko 
Kallio, joka osallistui myös lopussa pal-
kintojen jakoon. Toki Meckikin oli muka-
na alussa ja palkintojenjaossa. 

Ravintola on saanut paljon palautetta 
niin hyvässä kuin kehitettävissä asiois-
sa. Mielestäni  palvelu on parantunut 
ja aina näkee hymyä ja iloisuutta ravin-
tolassa. Ravintolan tarjoilut ovat viime 
vuosina olleet erittäin maukkaita. 

Ensi kesänä pelaamme jälleen ja saa 
nähdä pääsemmekö sopimukseen kiso-

jen järjestämisestä Lohjalla. 
Jotain uutta pitää aina keksiä ja yksi 

kiva kilpailu olisi beat the pro. Jos jär-
jestelyissä päästään sopimukseen, niin 
taidankin pyytää St. Laurence Golfin 
aina iloista junnuvalmentajaa Lassi Ki-
vilompoloa kisaamme proksi.  

Tsemppiä ja aurinkoista syksyä kaikille!  
Panu Kärjes, Prismojen johtaja 
Suur-Seudun Osuuskauppa SSO 

Kuva: Innokkaat pelaajat odottelemassa kisastarttia.

Kuva: Palkintojenjaossa Kosti Talala 
SSO:sta (takana), StLG:n palvelupääl-
likkö Ville-Veikko Kallio ja vuoden 2012 
kisan voittaja, Fenix Signin toimitus-
johtaja Harri Rusanen.
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Henkikökuva

S t. Laurence Golfin tuore toimi-
tus- ja toiminnanjohtaja Mecki 
Kåhre kääri hihat huhtikuun 
lopulla. Seuran toimistossa riitti 
työsarkaa. Keskeneräiset asiat 

oli saatava järjestykseen. Oli saatava selvil-
le minkälaisia sopimuksia yhtiöllä eri taho-
jen kanssa oli  ja millaisilla ehdoilla. Kaikis-
ta ei löytynyt edes mustaa valkoisella. Se 
loi haasteita työrupeaman alkumetreillä, 
tunnustaa Mecki.

– Kyllä tämä ensimmäinen puoli-
vuotiskausi tässä hommassa on ollut 
sellaista asioiden ja paperien kuntoon 
laittamista. Kesän työskentelyreviirini 
ahtautui olosuhteiden pakosta toi-
miston sisäpuolelle. Valitettavasti en 
ehtinyt kunnolla tutustua St. Laurence 
Golfin ulkoiseen ympäristöön. En pääs-
syt toivotulla tavalla ihmisten pariin, 
harmittelee Mecki.

Jatkossa Mecki tulee tutummaksi 
myös seuran jäsenille.

– Tämä loppusyksy menee vielä toi-
mistossa, mutta ensi keväällä tilanne 
helpottuu. Talven aikana mapit pis-
tetään järjestykseen, tiedetään missä 
mennään. Ensi vuonna liikutaan enem-
män myös ulkosalla. Hypätään ulos 
talosta. Se on kuitenkin varmaa, ettei 
suuria muutoksia tule kovalla kädellä. 

– Olen tämän puolen vuoden aika-
na oppinut täällä Lohjalla paljon, mut-
ta paljon on vielä opittavaa. Luotan ja 
uskon siihen että keväällä lähdetään 
viettämään hyvää ja nautinnollista golf-
kautta vuodelle 2013, lupaa Mecki.

suuntaa katseet 
tulevaisuuteen

toiMiStoSSa hYvä fiiliS
– Mennyt kausi on sujunut hyvin, vaikka 
keväällä jouduttiin hakemaan uusia, sel-
keämpiä kuvioita. Lähtökohdat keväällä 
eivät olleet parhaat mahdolliset. Meillä 
on toimistossa kuitenkin hyvä tiimi. Hy-
vällä yhteishengellä vedimme kesän läpi. 
Ihan mukavasti. Siitäkin huolimatta, että 
siinä sivussa korjailimme asioita, jotka 
olivat jääneet aikaisemmin vähemmälle 
huomiolle, Mecki muistuttaa. 

Suurkiitos kuuluu myös muille seuran 
aktiiveille jotka ovat auttaneet kesän ai-
kana eri asioissa.

Meckin tausta joukkueurheilun paris-
sa näkyy. – Tavoitteet tekemiselle ovat 
selkeitä. Jokaiselle on omaa tekemisen 
kuvaa vastaava tontti hoidettavana. 
Myös St. Laurence Golfin toiminnan 
pyörittämisessä. Tällä kaavalla on tehty 
hyvää tulosta niin urheilun kuin liike-
elämän puolella. Uskon että uuden 
hallituksen päätöksillä ensi kauden toi-
minnot paranevat entisestään.

liSää naiSenerGiaa 
Ensi vuoden alussa St. Laurencen Golfin 
toimistopäällikkönä aloittaa hyvinkääläi-
nen Jenni Kemppainen, joka on toimi-
nut aiemmin caddiemasterina Kytäjällä 
ja viimeiset kolme vuotta Talissa äitiys-
lomasijaisena. Opiskelemaan lähteneen 
Ville Kallion sijalle palvelupäälliköksi siir-
tyy toimistosta tuttu “St. Laurence Golfin 
moottori” Susanna Holm.

Mecki on tyytyväinen myös kentän 
hoitamiseen. 

– Meillä on hyvä tiimi niin täällä toi-
mistossa kuin sen ulkopuolella. Kenttien 
hoito on hyvissä käsissä. Ei siis ihme, 
että ne noteerataan Suomen kärkipää-
hän. Myös tuolla Kehä III:n sisäpuolella.

PääKauPunKiSeudulta 
liSää harraStajia
Pääkaupunkiseudun golfaajat ovat 
entistä enemmän tykästyneet Lohjan 
golfkenttään. Niin Pyhällä Laurilla kuin 
Kalkki-Petterillä nähdään yhä useampia 
pelaajia Helsingin liepeiltä. Moni kiittelee 
St. Laurence Golfin hyvää ja leppoisaa 
golfhenkeä. 

Helsingissä asuva Mecki on tuonut 
Lohjalle vieraakseen golfystäviään, jot-
ka pelikierroksen jälkeen ovat huoman-
neet että: 

– Tännehän pitää tulla uudestaan. 
Täällä on korkealaatuisten kenttien 
lisäksi tasokas klubitalo, jossa hyvän 
ruuan lisäksi voi nauttia erinomaisista 
sauna- ja pesumahdollisuuksista.

eneMMän YhteiStYötä 
KiSaKallion KanSSa
St. Laurence Golf tekee jatkossa yhä 
enemmän yhteistyötä Lohjan seudun 
liikuntatoimijoiden Kisakallion ja Liikun-
takeskuksen kanssa.

– Vienosen Jukan kanssa yhteistyö 
Liikuntakeskuksen kanssa on sujunut 
hyvin lähtökuopista lähtien. Ensi kau-
den alkukiihdytyksen jälkeen ollaan 
pääsemässä myös Harri Hollon eli Kisa-
kallion kanssa lähempään tuttavuuteen. 

Toimitus- ja toiminnanjohtaja

TeksTi ja kuva KöPi laaKSo



mecki kåhre, 50 
· St. Laurence Golfin 
toimitus- ja toiminnan-
johtaja 2012-
· Liikuntatieteiden 
maisteri, ollut seitse-
män ja puoli vuotta 
työssä Hyvinkään 
kaupungin kult-
tuuri ja vapaa-
ajan johtajana. 
· Solvallan Urhei-
luopiston rehtorina 
ja toimitusjohtajana, 
FC Jokerit Oy:n toimitus-
johtajana ja Kataja Event 
Service Oy:n toimitusjoh-
tajana.
· Pelasi juniorivuodet 
jääkiekkoa Helsingin 
Jokereissa. Päästyään 
opiskelemaan Jyväsky-
län liikuntatieteelliseen 
jääkiekon tilalle tuli 
jääpallo, jossa voitti mm. 
Suomen mestaruudet 
helsinkiläisessä Botniassa 
1989 ja 1992. Oli vuoden 
jääpallon ammattilaise-
na Ruotsissa. 
· Pelannut salibandya 
espoolaisessa Oilersissa.
· Harrastanut golfia 24 
vuotta. Golfin hallinnol-
lista kokemusta  on 
kertynyt Keimola Golf 
Club Oy:n hallituk-
sesta.
· Asuu Tapanin-
vainiossa Helsin-
gissä. Perheeseen 
kuuluvat vaimo sekä 
13- ja 21-vuotiaat 
tytöt sekä 18-vuotias 
poika.

Tänä vuonna me emme saaneet viesti-
kapulaa sujuvasti Hollon käsiin, jatkossa 
on toivoa parempaan.

Suur-Lohja tuo haasteita uusia myös 
St. Laurence Golfin suuntaan. - Lohja-
laisena golfvaikuttajana olemme val-
miit suuntaamaan katseet kaupungin 
jokaiselle alueelle. Niin Karjalohjan kuin 
Nummi-Pusulan suunnasta toivomme 
uusia harrastajia lajin pariin. Olemme 
valmiina ottamaan vinkkejä joka suun-
nalta, tähdentää Mecki.

– Lohjan seudulta löytyy noin 700 
yritystä, joten niiden kanssa on hyvä 
tehdä yhteistyötä. Olisi hyvä tähdentää 
niille, että paikkakunnalta löytyy keidas, 
jossa on mainio tilaisuus luoda suhteita 
asiakkaisiin. Olemme valmiit auttamaan 
näissä asioissa. Meillä on jatkossa siihen 
entistä paremmat  puitteet.

oMan näKöinen 
jälKi näKYY Keväällä
Mecki toivoo, että keväällä St. Laurence 
Golfissa näkyy hänen näköisensä jälki. 
– Tässä tehdään puolisen vuotta vielä 
lujasti töitä sen eteen, että maaliskuun 
paikkeilla toiminnassa näkyy se, mitä tu-
lin  tekemään. Tärkeintä on, että toiminta 
niveltyy siihen, mitä väki toivoo ja tahtoo. 

St. Laurence Golfin nettisivustoilla 
oleva “Asiakastyytyväisyyskysely” antaa 
paljolti suuntaa siihen, mitä jatkossa 
tehdään. Mecki  toivookin, että kaikki 
osallistuvat tähän kyselyyn, sillä jokai-
sen mielipide on tärkeä.

Jos netin kautta ei pääse vaikutta-
maan, siihenkin on vaihtoehto. – On 
myös paikallaan, että mahdollisimman 
moni tulisi golf-toimistoon keskustele-
maan kanssani toiveistaan. Olisi mukava 
tavata “meikäläisiä” myös kasvotusten. 
Silloin kun siihen on molemminpuo-
linen mahdollisuus. En lähde mukaan 
mihinkään nettikeskusteluun yksittäi-
sistä asioista,  tähdentää Mecki.  

”Suurkiitos kuuluu myös muille seuran 
aktiiveille, jotka ovat auttaneet kesän 
aikana eri asioissa.”

11    
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Väylä 19

t ätä kirjoitettaessa lehdet puis-
sa alkavat jo ottaa pintaansa 
keltaista väriä ja viheriöiden 
yli pyyhkii edellisiä päiviä 
useammin kostealta tuntuva 

tuuli. Golfkausi 2012, ja Väylän 19 ensim-
mäinen kausi St. Laurence Golf klubi- ja 
kokousravintolana, alkaa olla viimeistä 
chippiä ja puttia vaille paketissa.

Harrastukselleen omistautuneiden 
golfareiden tapaan myös Väylän 19 
henkilökunta, Esa Mäkisen johdolla, 
treenaa talvikaudella ja kehittää omaa 
peliään tulevaa kautta silmälläpitäen. 
Siinä missä golfarin kehityksen kohteena 
on lähipeli tai avaukset, swingi yleisesti, 
keskitytään Väylällä 19 uusien annosten 
suunnitteluun sekä kokeiluun että ylei-
sen viihtyvyyden parantamiseen. Talvig-
riinien aikaan menneellä kaudella opittu 

Katseet kohti 
uusia onnistumisia

Väylän 19 ensimmäinen 
kausi St. Laurence Golfissa 
on viimeistä ruuan nosta-
mista ja oluen laskemista 
vaille valmis. Talvigriineille 
siirryttäessä on aika paitsi 
juhlistaa viimeistä kierrosta 
myös aika koota kauden 
aikana uudelta klubilta 
opittu yhteen ja  kääntää 
katseet tiukasti kohti golf-
kauden 2013 avauksia.

kootaan yhteen ja katseet käännetään 
kohti seuraavan kauden avauksia.

toiMintaa MYöS talviaiKaan
Golfkauden 2013 tapahtumien ja tar-
jooman suunnittelun lisäksi Väylällä 19 
tehdään töitä myös talven aikaisten ta-
pahtumien onnistumiseksi – Catering-
palvelumme kautta klubitalolta tuttua 
ruokaa, palvelua ja laatua tarjoillaan 
useissa talven hää- ja yritysjuhlissa. 

Catering-palvelumme kautta tulem-
me myös myymään ruokia suoraan 
Joulupöydässä tarjoiltavaksi. 22.10. 

osoitteeseen www.vayla19.
fi/jouluruoka avattavan jou-
luruokasivuston kautta voi 
tilata Esa Mäkisen valmista-
mat jouluherkut,  jotka on 
tänäkin vuonna valmistettu 
klubitalolta tuttujen teesien 

mukaan – tuoreista raaka-aineista ilman 
turhaa kikkailua.

Viime vuonna muun muassa laatikot, 
luomuporsaan joulumakkara ja siian-
mätimousse saavuttivat suuren suosion 
jo ennen aattoa. “Tänä vuonna viime 
vuoden suosikkien rinnalla tullaan näke-
mään maukkaita uutuuksia, muun muas-
sa sokerisuolattua ankanrintaa”, linjaa Esa 
jouluruokasivuston tarjoomaa.

Jos mielessäsi on jokin annos, ehkä 
perinteinen jouluruoka, jonka haluaisit 
ehdottomasti nähdä myynnissä, niin 
lähetä idea meille sähköpostilla osoit-
teeseen stlg@vayla19.fi. Samaan osoit-
teeseen voit lähettää myös palautetta 
Väylän 19 ensimmäisestä kaudesta tai 
ideoita ja ehdotuksia tulevia kausia varten 
– yhteistyöllä klubiravintola kasvaa kiin-
teämmäksi osaksi St. Laurence Golfia!  

Golfkauden viimeistä, tai onnis-
tuneinta, kierrosta voi Joulupöy-
dässä muistella ja juhlistaa kuvan 
sokeri suolattua ankanrintaa 
maisteltaessa.

TeksTi ja kuva väYlä 19
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Klubin henki

M eillä kahdella vanhalla golfarilla oli tänä kesänä este. 
Toisella kantapää halki ja toisella muita kremppoja. 
Saimme kuitenkin mahdollisuuden osallistua ja fiilis-
tellä golfin hienoutta valvojanpenkiltä muutamana 

hienona pelipäivänä.
Miksi valvotaan? Päätarkoitus lienee auttaa kaikkia pelaajia 

nauttimaan St Laurence Golfin kenttien sujuvasta ja joutuisas-
ta pelaamisesta. Hosua ei pidä, vaan toimia niin, ettei kenttä 
seiso. Vieraspelaajien auttaminen tähän on yksi valvonnan 
tehtävä.  

Kädärit varustivat meidät lähtölistoilla, ladatuilla kän-
nyköillä ja ladatulla ”paloautolla”, jonka katolla liehui 
vallankäyttömme symboli VALVOJA.

Ensin bongattiin listoista kaikki tutut, joiden kävely- 
ja pelityylien perusteella nähtiin jo kaukaa, missä mikin 
ryhmä pelaa. Käytiin toki tervehtimässä tuttuja.

Samoin bongattiin selkeät vieraspelaajaryhmät, joita 
pyrittiin puhuttamaan; ”Tervetuloa! Onko kenttä tuttu, 
onko juomaa riittävästi, Maja aukeaa vasta… Piccadillillä 
voi tankata juomavettä… Hyvää peliä !”

MiSSä Meidän SavolaiSet  MenivätKään
Tsekattiin välillä lähtöjen ajantasaisuutta. Enimmäkseen ajeltiin 
huoltoteitä ja raffeja tekemässä havaintoja odottavista ryhmistä 
tai tyhjistä väylistä.  Erityisiä tarkistuspisteitä olivat kymppien tiit 
ja Maja.

Naisille tyypillisellä tavalla ”tuo tullessas, vie mennessäs” 
-hengessä autettiin Majan tyttöjä kiidättämällä joskus lämpi-
miä pullia pelaajien lohduksi.

Varmaan häpeällisen monta kertaa tulimme kysyneeksi joil-
takin ryhmiltä, milloinka heidän tiiaikansa olikaan. Nimittäin 
aukolliset keltaiset lähdöt aiheuttivat aina vähän hämminkiä. 
”Auttakaa meidät taas kartalle, milloin lähdittekään.” 

Pahoittelemme, että utelimme joiltakin useampaan kertaan 
lähtöaikaa, ennen kuin opimme antamaan nimiä vierasryhmil-
le. ”Missä meidän savolaiset menevätkään” tai ”tuolla tulevat 
raidat, jo ihan aikataulussa – hyvä.”

Muutaman kerran toivoimme ryhmän jakamista kahtia, 

valvoja avittaa  
pelin sujumisessa

mikä aina auttaa, jos edessä on paljon tilaa ja takana jono-
tetaan. Lohdutimme ja autoimmekin harvoja kahden ryhmiä. 
Päivin tarkka silmä havaitsi paljon huolellista jälkien korjaamis-
ta. Hienoa!

Valvojan tehtävä oli oikein mukava. Kohtaamiset olivat posi-
tiivisia ja kädet nousivat usein tervehdykseen. Oli hienoa voida 
olla avuksi ja vaalimassa jo Jalon St. Laurenceen tuomaa perin-
nettä sujuvista pelikierroksista.

Oli se aika kylmääkin kyytiä ja kangistavaa ajella kahdek-
san tuntia tuulessa. Vaikeinta oli toimia ukkosen uhatessa… 
joko… ei vielä… onneksi meni ohi!  

Hyviä syyspelejä! 
Päivi ja Seija

”Paloautoa” ei tarvitse säikähtää
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Kesäduuniblues

j o keväällä käydessäni St. Lau-
rence Golfin työhaastattelussa 
minulle jäi positiivinen kuva 

mahdollisesta tulevasta työympäris-
töstäni. 

Ensimmäisenä työpäivänä työ-
haastattelun mukava ilmapiiri ei 
tuntunut ollenkaan kaukaisel-
ta, vaan kaikki työntekijät ottivat 
meidät uudet kesätyöläiset hyvin 
vastaan eivätkä katsoneet ”van-
hemman oikeudella” meitä yhtään 
alaviistoon. 

Lisäksi tuli selväksi, että jokainen 
auttaa mielellään kun kysyy eikä vir-
heitä tarvinnut pelätä.

 Aikaisempiin työpaikkoihini ver-

rattuna yllätys oli se, että heti alusta 
lähtien meille alettiin opettaa ns. 
”oikeita” työtehtäviä. Työnkuvan 
monipolisuus selvisi väylien verko-
tuksen, bunkkereiden ajamisen ja 
siistimisen sekä muiden tehtävien 
kautta. Toki se laajeni  myöhemmin 
sitä mukaa, kun oppi tuntemaan 
kaikki koneet ja niiden käyttötarkoi-
tukset. 

Esimieheni olivat huumorinta-
juisia ja rentoja, eivätkä pelänneet 
osallistua itsekin likaiseen työhön, 
jos tilanne sitä vaati. Se oli mielestä-
ni työyhteisön kannalta hieno asia, 
kuvaa toimistotuolissa löhöävästä 
pomosta ei todellakaan syntynyt.

Ainoa kritiikin sana työpaikasta 
on pakko osoittaa aikaisille aamuil-
le, sillä varsinkin syyssäässä ei moti-
vaatio ollut aina paras mahdollinen. 
Toisaalta palkintona oli aikainen ko-
tiinpääsy iltapäivisin.

Golfiin en kerinnyt kesän aikana 
jäädä koukkuun, mutta golfin sään-
nöt, etiketti sekä suuri osa pelin yk-
sityiskohdista tuli tutuiksi.

Näin kesän jälkeen voin iloisena 
todeta, että kesätyöni St. Laurence 
Golfissa oli erittäin opettavainen ja 
mukava kokemus ja kiitos siitä kuu-
luu eritoten kaikille työkavereilleni!

Samuli Vuorela

virheitä ei tarvinnut pelätä

Kolmen kesätyöntekijän tarina 
millaista oli olla St. Laurence Golfin 
palveluksessa viime kesänä. Samuli  
ja Anna-Maria kentänhoidosta 
ja caddie master Johanna 
pelitoimistosta.
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K ulunut kesä oli toinen kertani 
St.  Laurence golfissa kentän-
hoitajan

työssä. Hommiini kuului kaikenlaista 
tekemistä kenttäkierroksesta greeni-
en leikkuuseen.

Työskentelen mielelläni golf-
kentällä, sillä tykkään ulkotöistä ja 

lisäksi työ on sopivan vaihtelevaa 
ja monipuolista. Parasta työssä on 
kuitenkin hauska työporukka ja 
mukavat asiakkaat. 

Kesäduunina kentänhoitajan 
työ on aika ihanteellinen, kun voi 
nauttia kesästä ulkona ja kauniista 
säästä - tosin tänä kesänä ilmat ei-

vät olleet aina ihan parhaimmasta 
päästä. 

Aikaiset aamuherätyksetkään ei-
vät haitanneet, kun sai työskennel-
lä hienossa ympäristössä mukavien 
ihmisten parissa!”

Anna-Maria Sillantaka

hieno ympäristö,
mukavat ihmiset

”

P äivien valoisa aika lyhenee ja toi-
miston aukioloajat vauhdilla niiden 
mukana.

Missä vaiheessa syksy saapui? Tässä-
hän toivoisi vielä lisää työvuoroja peli-
toimistossa juuri alkaneiden opiskelujen 
ohelle. 

Vasta äskettäin opin, mitä ilmaisu 
”mennä ränniin” oikein tarkoittaa. Ei kesä 
saa nyt loppua, kun vihdoin olen oppi-
nut tasapainottelemaan puhelimeen 
vastaamisen ja toimistossa lähtöaikaa 
odottavien asiakkaiden välillä. 

Tunnustan, että kesän alussa en tien-
nyt paljoakaan golfista ja odotin jänni-
tyksellä sekä innolla töiden alkua. 

Ensimmäisten viikkojen ai-
kana ilmeni paljon kysymyksiä 

ja hämmennystä. Miten lasketaan ja 
lyödään tuloskortteja? Kuka on avaina-
siakas? Susulle ja Villelle suuri kiitos mei-
dän caddiemastereiden kärsivällisestä 
opetuksesta.

 Olen kesän aikana tutustunut golfiin 
paremmin ja jopa käynyt kokeilemassa  
pari kertaa miten sitä palloa tulisi lyödä. 
Perfektionistille on vain hieman haasta-
vaa, kun ei löydä oikeaa tekniikka aivan 
silmänräpäyksessä. 
Taitaa siis olla viisasta ensin opetella kärsi-
vällisemmäksi ennen kuin seuraavan ker-
ran kosken golfmailaan. 

Oikein ihanaa ja golfin täyteistä syksyä 
kaikille!

Johanna Ovaska

ei kesä saa  
nyt loppua
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Peliareena

narukisa 1.5.
1.  Otto Tolvanen 31
2.  Markku Myllymäki 33
3.  Jouko Makkonen 36

lippukilpailu 6.5.
1.  Juho Suomalainen: (1 kierros ja) 
 8,20m 1. griinistä.
2.  Juha Suominen: 104m 1. griinistä
3.  Seppo Toivonen: 119m 1. Griinistä

jRC-open scramble 12.5.
1.   Mäenpää Joona, StLG 62
 Nyman Jesse, StLG
2.  Peltonen Hannu, StLG 63      
 Virtanen Kimmo, StLG   
3.  Kallio Niko, StLG 63      
 Kallio Ville-Veikko, StLG  

honda open 19.5.
PB/HCP
1. Hannu Koivumäki 37

2. Mikko Hiltunen 34
3. Maarit Andersson 34

LP/HCP
1. Hannu Teivastenaho 70
2. Toni Räikkönen 72
3. Kimmo Virtanen 73

jean s. plays Golf 26.5
Scramble
1.  Ari Lemberg 58

tulokset 2012 

Kuva: Ladies day:tä 
vietettiin auringon 
paisteessa.
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Peliareena

 Teemu Lemberg
 Jussi Pietilä
2.  Jarkko Björn 59
 Antero Ekström
 Topias Hirvelä

3. Marko Harmanen 60
 Mika Riissanen
 Jukka Sarpakunnas

Best Ball
1.  Olli Paunola 47
 Olli Sääksvuori
2. Markku Sivonen 43
 Susanna Haapa
3. Kimmo Lankinen 43 
 Terhi Viitala

sGl-trophy 3.6.
1. Kimanen Anni 73      
 Kimanen Veli-Matti  
2. Suomalainen Erkki 74      
 Suomalainen Juho                                   

3. Kivelä Jarmo 74      
    Lampi Toni

jazz Golf 16.6.
1. Mörsky Jan-Erik 58      
     Mörsky Mika 
 Mörsky Päivi 
2. Rantanen Nea 60      
    Suominen Mika                                          
 Teivastenaho Hannu                                    
3. Granat Miia 61      
 Granat Petri 
 Suominen Juha        

midsummer latobar  
open 22.6.
PB/HCP
1.  Tapio Petri 43         
2.  Broas Jaana 41             
3.  Backman Kimmo 39        

optikko nyman ladies  
open 1.7.
PB/HCP18.5 – 36
1. Ritva Kinnunen 46
2. Sisko Juvonen 38
3. Katrin Parkonen 36

LP/HCP 0 – 18.4
1. Terttu Laurila-Airola 71
2. Marja Saarinen 73
3. Sirpa Rokka 75

perhepokaali 3.7.
Greensome
1. Jani Michelsson 68
 Hanna Michelsson
2. Erkki Suomalainen 68
 Juho Suomalainen
3. Jouni Puuppo 71
 Kyllikki Puuppo

Kuva: Narukisan voittajakolmikko  
Jouko Makkonen, Otto Tolvanen ja 
Markku Myllymäki.

Kuva: Jean S. Plays Golfin iloiset best 
ball -sarjan voittajat Olli Paunola ja Olli 
Sääksvuori.

Kuva: Jazz Golfin voittajat Mörskyt.
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Peliareena

Virkkala trophy 7.7.
Scramble
1. Teemu Karjalainen 56
 Petri Stelmacher
 Antti Ulvio
2. Jani Nyman 57
 Jesse Nyman
 Arto Ranua
3. Mikko Mattila 57
 Niilo Mattila
 Ilkka Savelainen

esbecon Golf Challenge 
14.-15.7
HCP/LP
Miehet 
1. Henri Sandborg  138
2. Mika Mörsky 140
3. Timo Haaparanta 141
Naiset
1. Hanna Michelsson 144
2. Tia Teiniketo 147
3. Veera Suominen 155

ladies Day 28.7.
LP/HCP
1. Nea Rantanen 70
2. Saila Miettinen-Lähde 71
3. Hannele Heino 72

PB/HCP
1. Marialiisa Taimisalo 42
2. Tuula Raussi 38
3. Jaana Broas 37

jalo’s shoot-out 29.7.
1.  Albert Eckhardt
2.  Mika Mörsky
3.  Antti Ulvio

st.laurence open 4.8.
MIeHeT LP/HCP
1. Juha Suominen 69
2. Kyösti Manninen 69
3. Juhani Kairakari 69

MIeHeT LP/SCRATCH
1. Kimmo Lindberg 73
2. Miikka Savela 74
3. Sami Salminen 74

NAISeT LP/HCP
1. Hannele Heino 69
2. Pia-Liisa Meriranta 74
3. Terttu Laurila-Airola 75

NAISeT LP/SCRATCH
1. Kyllikki Puuppo 81
2. Terttu Laurila-Airola 83
3. Hannele Heino 84

st.laurence Golf lyöntipeli-
mestaruuskilpailut
MIeHeT
1. Albert Eckhardt 219
2. Jani Michelsson 225
3. Niclas Fromholz 225

NAISeT
1. Emma Sandberg 238
2. Kyllikki Puuppo 255
3. Virpi Haataja 263

MId-MIeHeT
1. Jani Michelsson 225
2. Kari Lindström 235
3. Vesa Haapavaara 239

MId-NAISeT
1. Kyllikki Puuppo 255
2. Virpi Haataja 263
3. Kati Romppainen 266

P-18
1. Albert Eckhardt 144
2. Jesse Nyman 156
3. Joona Mäenpää 159

P-16
1. Eetu Isometsä 171

Kuva: Jean S. plays Golfissa Tuomas  
Leppäkangas (vas.) ja Mecki Kåhre  
odottavat lyöntivuoroaan. 

Kuva: Kärrykolari Keimolan vierailulla. Naurua riitti pitkään ja vahingoilta vältyttiin.



Peliareena

2. Juha Vallivaara 181
3. Felix Åström 185

P-14
1. Juho Suomalainen 152
2. Otto Tolvanen 160
3. Heikki Pulli 177

M-55
1. Teppo Mattila 159
2. Kari Nyman 161
3. Timo Räty 161

M-65
1. Pietari Klimenko 173
2. Raimo Lähteenmäki 173
3. Antti Pesola 179

M-70
1. Olli Karkkila 190
2. Markku Hakala 193
3. Antti Airisto 199

M-75
1. Rolf Björklund 171
2. Martti Valle 172
3. Auno Kallio 184

N-50
1. Kyllikki Puuppo 166
2. Terttu Laurila-Airola 181
3. Pia-Liisa Meriranta 182

N-60
1. Hannele Heino 190
2. Marja Saarinen 204
3. Anna-Liisa Naumanen 217

N-65
1. Elvi Hauta-Aho 198
2. Kristiina Veijalainen 202
3. Marjatta Mustonen 218

miesten ja naisten syyskisa 
MIeHeT LP/HCP

1.  Jukka Nurmisto 68
2. Kristen Bäckman 69
3, Aarre Mäenpää 70

NAISeT LP/HCP
1.  Terhi Viitala  73
2,  Nea Rantanen 74
3.  Sirpa Rokka 75

NAISeT PB/HCP
1.  Aila Palm 34
2.  Katri Parkonen 33
3.  Leena Järvinen 33

everybody’s 29.9.
1. Katrin Parkonen 42
2. Kari Sassi 37
3. Tommi Saarinen 37

kinkku scramble 6.10..
1. Ville-Veikko Kallio 63
 Pekka Muukkonen
2. Lotta Sandberg-Nyman 64
 Jani Nyman 
3. Erkki Suomalainen 64 
 Juho Suomalainen 

Kuva: Löytyykö pelitoimistosta aarre?

Kuva: Junnujen päättäjäisiä vietet-
tiin 7.10. ahkerimman harjoittelijan 
palkinoon sai Heikki Pulli, taustalla ry:n 
puheenjohtaja Petri Granat ja kapteeni 
Raimo Lähteenmäki.

Kuva: Kyy pisti sammakkoa poskeensa 
Pyhällä Laurilla viime kesänä.
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Klubitoimikunta

K lubitoimikunnan kausi alkoi jo 
legendaarisen maineen saa-
neella Rooman pelimatkalla 
maaliskuussa. Mainio sää, lähes 

privaattikäytössämme ollut hotelli ja 
golfkenttä sekä ryhmän iloinen yhteis-
henki jäivät mukana olleille myönteisenä 
kokemuksena mieleen. 

Ensi kevään matka järjestetään Es-
panjaan, Costa Calidan Cartegenassa 
sijaitsevaan La Manga Golf Clubiin. Va-
paita paikkoja voi kysyä vielä.

Kauden taPahtuMia
Kesän tapahtumista klubitoimikunnan 
vastuulla olivat toukokuussa kauden 
aloittanut hauskana narukisana pelattu 
Vappusvingi ja vieraspelaajiakin mukaan 
houkutteleva Jean S. Plays Golf vauhdik-
kaine iltabileineen. 

Kesäkuussa pelattiin Juhannuksen 
Midsummer Latobar Open ja heinäkuun 
alussa aina suosittu Virkkala Trophy. 

Klubitoimikunta järjesti myös kak-
si peliretkeä, toisen avainasiakkaille 
Vuosaareen ja toisen kaikille jäsenille 
Keimolaan. Tällaiset retket on todettu 

Klubihenki 
tuulahtelee 
vireästi

oivaksi tavaksi saada uusia tuttavuuksia 
omalla kentällä pelaavista.

 Toimintakauden päättävän syysko-
kouspäivän iltaan sijoittuva pikkujoulu 
on myös klubitoimikunnan junailema 
tapahtuma.  Teemana on punainen, ja 
toivommekin kaikkien iltaan osallistu-
vien pukevan päälleen tai asustavan 
itsensä jollakin punaisella.

uuSia jäSeniä toivotaan MuKaan
Kevätkokouksen yhteydessä huhtikuus-
sa järjestettiin ensimmäistä kertaa toimi-
kuntien esittelytilaisuus klubitalon aulas-
sa. Tavoitteena oli kertoa jäsenille mitä eri 
toimikunnat tekevät ja millä tavoin kukin 
edistää StLG:n jäsenten, osakkaiden ja 
vieraspelaajien viihtymistä. 

Toimintamme ei pyöri ilman toimi-
kuntia ja niissä mukanaolevia vapaaeh-
toisia. Uusi kausi alkaa yllättävän pian, 
ja uusia jäseniä toimikuntiin kaivataan, 
myös klubitoimikuntaan. Tule vuoros-
tasi kantamaan oma kortesi kekoon!  

Hyvää loppuvuotta kaikille toivottavat 
Klubitoimikunnan Annikki, Atte, Jari,
 Nea, Nina, Olli, Ritva ja Tanne

Kuva: Klubitoimikunnan puheen-

johtaja Nina Leppäkangas ja Satu 

Keinänen Jeans S. plays Golf -kisassa.

Kuva: Wirkkala Trophyn voittajat 

Antti Ulvio, Teemu Karjalainen ja  

Petri Stelmacher.
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K evään talkoisiin osallistui yli sata 
henkilöä ja jo siellä oli havaitta-
vissa, miten aktiivisesti seniorit 

ovat mukana seuran toiminnassa. Myös 
kauden kilpailuissa vapaaehtoisina on 
häärinyt innokas senioreilta näyttävä 
avustajakaarti. 

KauSi alKoi Klubi-illalla 33  
jäSenen KannuStaMana.
Seuran sisäisissä kilpailuissa jatkoimme 
maanantaisia treffejä. Treffeillä kävi 42 
henkilöä, jotka tekivät yhteensä 137 pe-
lisuoritusta. Pelaajamäärässä oli  hiukan 
kasvua edellisiin vuosiin verrattuna.    
Uutena kilpailuna oli senioreiden viikko-
kisa. Osallistujamäärässä ei päästy aivan 
tavoitteeseen, mutta onnistunut finaali 
osoitti, että viikkokisa tullee olemaan 
myös tulevien vuosien kilpailukalente-
rissa. 41 pelaaja teki 135 pelisuoritusta 
kesän aikana. Koko kesän kestänyt kuu-
kausikilpailu ei tänä vuonna kiinnostanut 
pelaajia aikaisempien vuosien tavoin.  

StlG:n jäsenistä lähes joka 
toinen on seniori-ikäinen

juniorit tuulettivat,  
Seniorit nauttivat näKeMäStään

Kaksi kauden ehdotonta huippua olivat 
seuran mestaruuskisat ja juniorit/seni-
orit Ryder Cup. Koskaan aikaisemmin 
mestaruuskisoihin ei ole osallistunut 73 
pelaajaa. 

Toisen kerran pelattu Ryder Cup osoit-
ti, että juniorit ja seniorit tulevat hyvin 
toimeen keskenään ja ovat vieläpä ta-
savoimaisia, koskapa ottelu ratkesi vasta 
viimeisellä reiällä viimeisten kilpailijoiden 
välillä junioreiden niukkaan, mutta hal-
littuun voittoon. Juniorit tuulettivat ja 
seniorit nauttivat näkemästään.

Seuraottelut pelasimme kaikki vieras-
kentillä. Neljän seuran ottelussa Master-
sissa , MGC–KuG–PGC–StLG, voitimme.  
Kurkissa, KuG–StLG, peli päättyi tasatu-
lokseen, Espoossa, EGS–StLG, hävisimme 

sekä Talissa hävisimme Nordcenterille, 
NGCC, ja voitimme HGK:n.

Pelimatkat tehtiin Kytäjälle 40 pelaajan 
voimin ja Tallinnaan 25 pelaajan kanssa.

Uudenmaan alueen senioreiden (UAS)  
reikäpelissä joukkueemme pääsi aivan 
mitalipelien tuntumaan, häviten kahdel-
la lyönnillä jatkopaikan.

Kilpailuissa järjestelijöinä ja vastuu-
henkilöinä ovat toimineet Anne ja 
Matti Sorri, Pekka Naumanen, Jouko 
Makkonen, Hannele Heino ja Risto 
Rantanen.

SM-kisoissa seuraamme edusti 11 pe-
laajaa ja yksi joukkue, parhaana sijoituk-
sena oli Kyllikki Puupon jaettu kolmas 
sija. Suomen Golfsenioreiden järjestämiin 
FST-,  haastajatour-, ja aluetour-kisoihin 
osallistui 21 seuramme pelaajaa.  

Seuramme seniorit ovat aktiivisia.
Senioritoimikunta 

Senioritoimikunta

Kuluvana kautena StLG:n 
jäsenmäärä on  ylittänyt 
2000 jäsenen rajan. Seniori-
ikäisiä jäseniä seurassam-
me on 884. Heistä naisia on 
393 ja miehiä 491. Tulevana 
kautena seniori-iän saavut-
taa 22 naista ja 21 miestä. 
Jäsenistä lähes joka toinen 
on seniori-ikäinen.

Kuva: Toisen kerran pelatun Ryder Cupin voitti juniorit ja seniorit joutuivat tiukassa 
ottelussa taipumaan.

TeksTi Paavo reunanen
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Naistoimikunta

Kuva: Optikko Nyman ladies open -kisan 
lyöntipeli voiton vei Terttu Laurila-Airola 
(vas.) ja palkintoja oli jakamassa Liisa 
Nyman

Kuva: Optikko Nyman ladies open -kisan 
pb-sarjan voittaja Ritva Kinnunen.

Kuva: Seuraottelun jälkipelejä 
Peuramaan naisten kanssa.

K iitos  kaikille St. Laurence Golfin 
naisille aktiivisesta osallistumisesta 
kauden toimintaan. Kausi aloitettiin 

jo huhtikuussa, ja naisten peli-illat käynnis-
tyivät tuttuun tapaan toukokuun lopulla. 

Jo perinteeksi muodostunut Optikko 
Nyman Synsam Open pelattiin aurin-
koisessa ja iloisessa tunnelmassa heinä-
kuun alussa. 
Tänäkin vuonna osallistuimme Syöpä-
säätiön Roosa Nauha -kampanjaan St. 
Laurence Ladies Dayn kilpailussa. Lah-
joitimme jokaisen kilpailuun osallistujan 
kilpailumaksusta 5 euroa rintasyöpätutki-
mukseen. 

Seura- ja ystävyysotteluita pelattiin 
Nurmijärven, Peuramaan, Vihdin ja Hy-
vinkään ladyjen kanssa.

Kesän aikana oli ilahduttavaa nähdä 
uusia kasvoja naisten tapahtumissa ja 

naistoimikunta luo mukavia
ja yhteisiä pelitapahtumia

kilpailuissa. Naistoimikunnan toiminnan 
tavoitteena on tuoda naisille mukavia 
yhteisiä pelitapahtumia sekä kehittää 
yhdessä golfyhteisömme kanssa muka-
vaa golfilmapiiriä. 

Naistoimikunta ottaa mielellään vas-
taan vinkkejä ensi kautta varten. Uudet 
ideat, ajatukset ja toiveet ovat tervetul-
leita. Mukaan toimintaan kaivataan aina 
uusia jäseniä. Jos olet kiinnostunut tule-
maan mukaan naisten golftoimintaan,  
niin ota rohkeasti yhteyttä naistoimi-
kunnan jäseniin.

Mieleen jäi kesästä monia golfmuis-
toja, joiden siivittämänä jaksamme taas 
odottaa ensi kautta.  

Aurinkoista syksyn jatkoa!
Nea, Pia-Liisa, Eha, Annika, Eija,  
Anne ja Katrin
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Kilpailutoimikunta

v uosi 2012 oli erittäin menestyksekäs St.Laurence 
Golfin kilpapelaajille. Albert ”Hippu” Eckhardt 
jatkoi siitä, mihin viime vuonna jäi ja jo kauden en-
simmäisissä ulkomaan kilpailuissa tuli menestystä. 
Kotimaassa Hippu voitti toisen kerran peräkkäin 

arvostetuimman amatöörikisan Suomessa, Erkko Trophyn. 
Finnish Amateur Rankingissa Hippu oli neljäs. Edelle kiilasivat 
ainoastaan Tapio Pulkkanen, Teemu Toivonen ja Erik Myl-
lymäki. 

Finnish Tourilla Hipun paras sijoitus  tuli finaalissa, jossa 
hän sijoittui toiseksi. 

St.Laurence Golfin naiset onnistuivat myös niin joukkue- 
kuin henkilökohtaisissa kisoissa. Emma Sandberg, Jannica 
Lehtonen ja Virpi Haataja järjestivät suuren yllätyksen nais-
ten joukkue SM-kilpailuissa sijoittumalla kolmanneksi. Mitali 
on kautta aikojen ensimmäinen naisten joukkuekilpailuissa. 

Emma onnistui myös yksilötasolla, sillä reikäpelin SM-kil-
pailuista tuli  pronssimitali, Lyöntipelin SM-kilpailuissa Emma 
oli 12. Emmalla oli siis huippuvuosi golfissa. 

Myös midipelaaja Jani Michelsson ylsi voittoon Mid-
tourilla, kun hän voitti Kytäjällä järjestetyn Mid-tourin osakil-
pailun. Midien EM-kilpailuissa Jani sijoittui 12:nneksi ja midi-
en lyöntipelimestaruuskilpailuissa hän oli viides.

Klubimestaruuskilpailuissa miesten sarjan voitti Hippu ja 
naisten Emma. Mideissä Virpi Haataja ja Jani Michelsson nap-
pasivat voiton.  

Kilpapelaajilla 
huippukausi
TeksTi ville-veikko kallio

Kuva:  emma Sandbergin kausi oli onnistunut, 
sillä reikäpelin SM-kilpailuista tuli pronssimitali.

Kuva:  Hippu eckhard (vas.) voitti toisen kerran peräk-
käin erkko Trophyn ja Jani Michelsson voitti Kytäjän 
Mid-tourin osakilpailun.



24    Tietoväylä  St. Laurence Golfin sidosryhmälehti

Junioritoimikunta

ensimmäinen kausi toi

v iime vuoden syyskuussa käyn-
nistynyt juniorivalmennusoh-
jelma on saatu päätökseen 
ensimmäisen vuoden osalta. 
Ohjelman myötä nuorten 

harjoittelumahdollisuudet ja harjoittelun 
laatu ovat oleellisesti parantuneet.  Meillä 
on nyt hyvät edellytykset palvella kaikkia 
niitä nuoria, joille golf on kilpaurheilua tai 
urheilullinen harrastus.

Nuori Suomi Sinettiseurana otam-
me valmennuksessa  nämä molemmat 
ryhmät huomioon ja pyrimme rakenta-
maan heille polun elämän mittaiseen, 
aktiiviseen liikuntaharrastukseen. 

Kesäkaudella säännöllisiin harjoituk-
siin osallistuneiden määrä on tuplaan-
tunut 35:stä noin 70:een nuoreen, jotka 
ovat harjoitelleet useassa eri tasoryh-
mässä 1– 4 kertaa viikossa.

Valmentajamme Lassi Kivilompo-
lon johdolla tehty määrätietoinen har-
joittelu on näkynyt  tulostason selvänä 

heti hienoja junnutuloksia
nousuna ja myös siinä, että entistä use-
ampi juniorimme on noussut lähelle 
ikäluokkansa kansallista huippua. Tästä 
on osoituksena muun muassa Juho 
Suomalaisen ja Otto Tolvasen valinta 
talvella Golfliiton Talent-valmennusryh-
miin.

MeneStYStä KilPailuiSSa
Kilpailukauden aikana menestystä tuli 
sekä yksittäisten kilpailujen voittoina ja 
palkintopallisijoituksina että menestyk-
senä kokonaiskilpailuissa eli rankingissa.

Parhaita saavutuksia olivat Joona 
Mäenpään pronssi reikäpelin SM:ssä 
sekä 2. sija Aluetourin kokonaiskilpai-
lussa, Eetu Isometsän voitto Tsemp-
piTourin kokonaiskilpailussa ja Jesse 
Nymanin 5. sija lyöntipeli-SM :ssä. 

Yksittäisissä  osakilpailuissa voittoihin 
yltivät Joona Mäenpää, Eetu Isometsä, 
Juho Suomalainen, Jannica Lehtonen, 
Miska Virtanen ja Juho Hesso.

Tason yleistä nousua kuvaa hyvin se, 
että nuorten seurapisteissä St. Laurence 
Golf sijoittui tänä vuonna 12. tilalle, kun 
vuonna 2011 olimme 22. sijalle.

MaKea voitto
Makein voitto tuli kuitenkin jälleen ker-
ran perinteisessä seniorit vastaan juniorit 
-mittelössä, mutta siitä ei sen enempää 
tällä kertaa.

Seuraa ja juniorityötä tukevien lukuis-
ten yritysten ja yhteisöiden panos me-
nestyksen edellytysten luomisessa on 
ollut korvaamaton. Haluammekin koko 
poppoolla vielä kerran kiittää kaikkia 
onnistuneesta kaudesta. 

Ohjelman toinen vuosi on jo käynnis-
tynyt lokakuun alussa, ja olemme kaikki 
iloisia siitä, että Lassi on sitoutunut val-
mennukseen myös alkaneella kaudella.

Nähdään talvihallilla ja hiihtoladuilla!
Juha Koivisto

Kuva: Par-3 mestarit Miska Virtanen ja Pauliina 
Penttilä (Par-3 mestarit), takana Petri Granat ja 
Raimo Lähteenmäki.

Kuva: Junnu-kortti kisan parhaat vasemmalta: Otto Tolvanen, eetu Kärjes, 
Juho Hesso ja Juho Suomalainen.



Pd-Golf Kiittää St. laurence Golfin  
Pro ShoPin aSiaKKaita KaudeSta 2012 ja

toivottaa KaiKKi tervetulleeKSi Karjaan 
MYYMälään MYöS talvella.

PD-Golf-Service Oy, Ensikuja 1, 10300 Karjaa. Puh. 019 236 606 

www.pdgolf.fi / info@pdgolf.fi

PD-Golf on
Facebookissa
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Henkilökuva

Kerro niMeSi, iKäSi ja taSoituKSeSi?

Pekka Tuomola, kohta 56, tasoitus 6.4

MiStä olet KotoiSin?
Forssasta kotoisin. Vuodesta 1995 asti 
asunut Lohjalla.

Ketä PerheeSeen Kuuluu?
Kirjailijavaimoni Johanna ja kaksi koiraa, 
Aimo ja Sampo.

KuinKa Kauan olet ollut  
StlG-jäSenenä?
Menee vähän arvailun puolelle mutta  
luultavasti vuodesta 1994.

Milloin ja MiKSi aloitit 
Golfin PelaaMiSen?
Vaimoni tilasi meille 1993 syksyllä tunnin 
Soravuon Rikulle ja sillä tiellä olen. Johan-
nasta ei kuitenkaan tähän mennessä ole 
golfaria tullut.

MiKä GolfiSSa on KaiKKein hienointa?
Minulle se on onnistumiset. Vaikka hyvä 
kierros tai vain hyvä lyönti. Kilpaa pelatessa 
omien taitojen testaaminen. Aamukastei-
nen kenttä ykköstiillä edessäsi. Helteinen 
päivä hyvässä seurassa pelaten jne...

MinKälaiSia tavoitteita Sinulla  
on Golfarina?
Toivon, että saan pelata pitkään ja että 
osaan nauttia pelistä.

MitKä ovat Parhaat SaavutuKSeSi tähän 
MenneSSä?
Elinsiirron saaneiden EM-kulta tältä vuo-

delta Kroatiasta, kaksi MM-hopeaa viime 
vuodelta Göteborgista. Viime vuoden 
seuran seniorimestaruus ja tämän vuoden 
seniorien reikäpelimestaruus.

MiKä on ParaS oMinaiSuuteSi  
Golfarina?
Enpä ole sellaista löytänyt. Ehkä rauhalli-
suus, en ole vielä mailojani katkaissut.

Miten Kehität itSeäSi Pelaajana?
Harjoittelemalla ja pelaamalla. Olen ollut 
mukana Lassi Kivilompolon valmenta-
massa seniorien kilpapelaajaryhmässä.

Kenen KanSSa haluaiSit lähteä  
KiertäMään PYhää lauria?
Kiva positiivinen ryhmä kelpaa minulle aina.

idoliSi?
Kaikki empaattiset ihmiset.

Mitä KilPailuja PelaSit  
tällä Kaudella
Audi Finnish Senior Tourin osakilpailut. 
Oman kentän kisoja.

leMPiKenttä SuoMeSSa?
Monia hienoja kenttiä, mutta kyllä Pyhä 
Laurille on aina kiva lähteä.

leMPiväYlä?
Tässäkin liikaa vaihtoehtoja mistä valita.

MinKä Kentän haluaiSit  
joSKuS Pelata?
The Olympic Club, takatiiltä, niin tietää mitä 
isot " pojat" joutuu elääkseen tekemään.

rauhallinen taitaja 
nauttii onnistumisista

elinsiirron saaneiden eM-kultaa tänä kesänä Kroatiassa voittanut Pekka Tuomola on 
tuttu näky St. Laurencen kentillä. Mutta mikä hän on miehiään ja miksi hän pelaa golfia?
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Kokouskutsut

St. Laurence Golf Oy (rek.nro 425.736), koti paikka Lohja, kutsuu 
osakkeenomistajansa varsinaiseen syysyhtiökokoukseen, joka 
pidetään lauantaina 17.11.2012 klo 16 osoitteessa: Yhtiö klubitalo,  
Kaivurinkatu 133, 08200 Lohja. esityslistalla ovat  yhtiöjärjestyksen 
mukaiset asiat. 

Kokouskutsu seuran  
syyskokoukseen 

asialista
• Kokouksen avaus
•  Valitaan kokouksen puheenjohtaja  

ja sihteeri
•  Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja 

ääntenlaskijaa
• Todetaan kokouksen laillisuus
•  Vahvistetaan toimintasuunnitelma  

vuodelle 2013
•  Vahvistetaan vuoden 2013 jäsenmaksujen 

suuruus, erääntymisajankohta ja  
viivästymismaksun suuruus

• Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2013
•  Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten 

tilalle  
§ 6 mainituin edellytyksin

•  Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja  
heille varamiehet

•  Määrätään hallituksen jäsenille ja  
tilintarkastajille mahdollisesti  
maksettavien  palkkioiden suuruus

• Kokouksen päättäminen

St. Laurence Golf ry:n jäsenet kutsutaan yhdistyksen sääntömää-
räiseen kokoukseen, joka pidetään lauantaina 17.11.2012 klo 15 
Klubin yläkerrassa, Kaivurinkatu 133, 08200, Lohja.

Kutsu St. laurence  
Golf oy:n varsinaiseen  
syysyhtiökokoukseen

HUOM! Koska 
ry:n kokous 
alkaa klo 15, 
pyydetään sinne 
tulevien osakkai-
den rekiste-
röitymään  
oy:n kokousta 
varten jo ennen 
ry:n kokousta. 
Valtakirjojen 
tarkistus alkaa 
klo 14 ja loppuu 
klo 16

Kuva: Seuran syys-
kokoukseen voi 
ilmoittautua 
Nexgolfin kautta.



•  Iltamme on joulun punainen, joten 
tule mukaan tunnelmaan pukemalla 
jotain punaista!

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

•  Illan päätteeksi tanssitaan lumottu 
maa -yhtyeen tahdissa! 

•  Illalliskortin hinta on 39 euroa, joka  
maksetaan ravintolaan. (Juomat  
veloitetaan erikseen.)

•  Ilmoittaudu 9.11 mennessä 
kilpailujen tapaan suoraan Nexgolfiin  
tai lähetä sähköpostia:  
nina.leppakangas@luukku.com  
(myös erikoisruokavalioilmoitukset)

St. Laurence Golf

Pikkujoulut ja
kauden päättäjäiset

Klubilla lauantaina 17.11.2012 klo 18

Lumottu Maa soittaa tanssittavaa rautalanka 
ja beat -musiikkia 60-luvun hengessä, joten 
bändin täytyy myös näyttää siltä.


