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T ämän Tietoväylän ilmestyessä 
molemmat kentät on jo avattu ja 
kilpailukausi pyörähtänyt vauhtiin. 

Alkaneena kautena meillä on 
paljon kilpailuja: klubikisoja, avoi-

mia ja valtakunnallisia mittelöitä. Toisaalla 
tässä lehdessä kilpailutoimikunnan pj. Leif 
Sandberg käy läpi tulevan kauden valta-
kunnalliset kilpailut ja niiden läpiviemiseen 
tarvittavat vapaaehtoisjoukot, joten  niistä 
ei sen enempää. 

Muita isoja tapahtumia ovat vuosittain 
toistuvat Honda Open  ja 
Volvo World Challenge. Se, 
että St. Laurence Golf saa 
järjestääkseen tällaisia kisoja,  
kertoo, että kenttiämme ar-
vostetaan valtakunnallisesti. 
Siitä meidän kannattaa olla 
ylpeitä . 

Perinteinen Jean S. jää täl-
tä kesältä pois ja tilalle tulee 
Pop Finlandia Scramble. Pop 
Finlandia -yhtye koostuu 
Vesa Aaltosen keräämistä 
huippumuusikoista, ja  elo-
kuussa pelattavan kilpailun 
iltabileiden solistina on Jore 
Marja ranta.  

Heinäkuussa pelaamme 
tietysti perinteisen Virkkala 
Trophyn Lohjan Rantajami-
en aikaan, joten jatkot on 
Aurlahdessa niille, jotka yleensä haluavat 
jatkoille lähteä.

Seuran mestikset pelataan tällä kaudella 
vähän erilaisella kaavalla kuin aikaisemmin, 
sillä nyt karsintoja ei ole lainkaan. Lauan-
taina molemmat kentät on suljettu,  ja ki-
soihin osallistuvista puolet pelaa aamulla 
Kalkkisen ja puolet Pyhiksen. Tauon jälkeen 
kentän vaihto ja uusi kierros, illalla leikkuri 
leikkaa parhaimmat sunnuntain finaalikier-
rokselle. 

Mestikset pelataan takatiiltä ja jos tuntuu 
siltä, että pallo ei lennä, kannattaa tietysti 
harkita, osallistuuko kilpailuihin. Kilpailu-
toimikunta miettii vielä lopullista muotoa 
kilpailun läpiviemiseksi. 

Kuukausittain pelaamme myös suosittuja 

kahden ja kolmen hengen scramblekilpai-
luja. 

Talvihalli lunaSTi paikkanSa
Talvihallin käyttöaste oli hyvä, 108 lunastet-
tua kausikorttia. Se on jo sellainen määrä, 
että halli kannattaa kasata myös ensi tal-
veksi. Hallia käyttivät  koko talvikauden ajan 
esimerkiksi Lassi Kivilompolon vetämät val-
mennusryhmät ja kurssit. 

Caddie mastereiden suhteen olimme 
onnekkaita, sillä saimme lähes kaikki viime-
vuotiset cädärit kesätöihin. Niinpä kasvot 

alkavat olla molemmin 
puolin tiskiä tuttuja, mikä 
osaltaan auttaa asioiden 
hoitamisessa.

Toimikunnat ovat koon-
neet rivinsä tälle kaudelle, 
kokouksia ja palavereita on 
pidetty ja toiminta näyttää 
todella hyvältä – hienoa, 
että olemme löytäneet hy-
vät vetäjät tehtäviin. Toisaal-
ta on ollut myös vaikeuksia 
saada uusia tekijöitä lopet-
taneiden tilalle, esimerkiksi 
klubitoimikuntaan emme 
ole löytäneet uutta vetäjää. 

Nina Leppäkangas hoiti 
hienosti oman kaksivuo-
tiskautensa klubitoimi-
kunnan puheenjohtajana 

ja lopetti tehtävässä siviilikiireidensä takia. 
Nina itse aikoinaan ehdotti että voisi ottaa 
tehtävän vastaan. Sillä periaatteella homma 
hoituukin hienosti, koska motivaatio on koh-
dallaan.

Vaikka kausi on vasta aluillaan, mietimme 
jo tulevaa syyskokousta ja siellä erovuorois-
ten toimikuntien jäsenten tilannetta, mistä 
löydämme heidän tilalleen uusia aktiivisia 
ihmisiä. 

Avoimia tehtäviä tulevat olemaan aina-
kin varapuheenjohtajan, klubi-, seniori- ja 
junioritoimikuntien puheenjohtajien pai-
kat. Tietysti osa jatkaa innokkaasti, mutta 
eivät kaikki, joten miettikää ja keskustelkaa 
keskenänne, jos löydätte sopivia toimijoita.

Oikein hyvää alkanutta golfkesää 2013.  

Golfyhteisömme tarjoaa 
jokaiselle jotakin

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

Tietoväylä-lehden 
toimituskunta Mecki 
Kåhre, Susanna Holm, Jenni 
Kemppainen, Panu Ruoste,   
Urpo Uotila ja Sirpa Ärmänen

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

painopaikka: Forssaprint

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-sivut ja 
-ryhmä, liity mukaan!

St. Laurence Golfin 
sidosryhmälehti 
1/2013

Petri Granat
ry:n puheenjohtaja
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Henkikökuva

l assi on meille monelle tuttu jo 
usean vuoden ajalta. Hän on 
tehnyt töitä golfyhteisössäm-
me kolme kautta mm. junnu-
golffareiden ja joidenkin kilpa-

ryhmien kanssa.  
Turkka Stenlundin luopuessa tehtä-

vistään viime syksynä Lassin tehtävän-
kuva muuttui merkittävästi, kun hän 
otti vastuulleen koko yhteisömme golf-
opetuksen.

Lassi on 36-vuotias liikunta-alan am-
mattilainen Nummelasta. Lassin perhee-
seen kuuluu vaimo ja kaksi lasta.

Nuoresta iästään huolimatta Lassi on 
harrastanut golfia lähes kolme vuosi-
kymmentä. Ammattilaisena hän pelasi 
Pohjoismaiden yhteiskiertueella useaita 
vuosia. Golf-opetusta ja valmennustyötä 
Lassi on tehnyt yli kymmenen vuotta.

laSSin Golf-filoSofia
”Golf on hyvin mielenkiintoinen peli, joka 
pitää sisällään monenlaisia ulottuvuuksia. 
Peliin kannattaa suhtautua kuin seikkai-
luun, jossa kaikki on mahdollista, kunhan 
kulkee avoimin mielin ja positiivisuus 
matkaseurana.”

Lassin ammattitaito golf-opettajana 
on syntynyt golfliiton järjestämien koulu-
tusten kautta yhdistettynä hänen omiin 

StLG:n golf-opetus uusiin käsiin
lassi kivilompolo innostaa 
positiiviseen seikkailuun

aktiivisiin tutkimuksiin.  Ne ovat autta-
neet ymmärtämään golflyönnin syy- ja 
seuraussuhteita.

Lassin valmennuksessa korostuu vah-
vasi tekeminen positiivisuuden ja onnis-
tumisten kautta.  

”Golf ei ole pelkästään teknistä teke-
mistä – se on valintoja –  itselle sopivia 
lyöntejä, kenttään sopivia lyöntejä, väy-
lään sopivia lyöntejä. ”Pelillinen tekemi-
nen ja valmentaminen ovat Lassin vahva 
puoli suuren pelikokemuksen myötä.

Laajentuneeseen tehtävänkuvaan 
Lassi suhtautuu innolla ja antaumuksel-
la. Hän arvostaa korkealle perinteistä ja 
arvostettua golfyhteisöämme.

Lassi pitää tärkeänä sitä, että hän 
voi tehdä töitä erilaisten ja eritasoisten 
golfa reiden ja golfryhmien kanssa. Ta-
voitteena on parantaa pelaajiston tasoa 
ja ymmärrystä golfin erilaisten taitojen ja 
tekniikoiden suhteen.

RanGe-haRjoiTTelu
Lassi toteaa, että ei ole yleispätevää oh-
jetta, vaan kukin harjoittelee omalla ta-
sollaan.  

Golf-filosofiansa mukaisesti hän kannus-
taa rytmittämään tekemisiään onnistumis-
ten määrän kautta, esimerkiksi mailan vaih-
to kolmen hyvän suorituksen jälkeen jne. 

Edelleen hän korostaa kaikessa suun-
nitelmallisuutta – jokaisessa harjoittees-
sa pitää olla fokus.

haRjoiTTelukieRRokSeT
”Kentällä pelaaminen ei ole tekniikan 
suorittamista vaan pallon pelaamista 
kohteeseen. Kierroksella voi mukana olla 
yksi johtava ajatus, joka on varmasti hyvä 
– auttamassa ja tukemassa tekemistä.”

Moni pelaaja tuskailee kierroksella 
oman pelinsä kanssa. Voiko ongelmaa 
korjata yhdellä pro-käynnillä?

”Yhdellä pro-tunnilla ei ihmeitä voi 
tehdä. Tasosta riippumatta kaikilla on 
omassa tekemisessään vuotokohtia. 
Golf-ammattilainen voi helposti tunnis-
taa ongelman, mutta korjaaminen vaati 
suunnitelmallista tekemistä.”

laSSin TeRveiSeT  
GolfyhTeiSöllemme
”Omaa osaamistaan kannattaa kehittää, 
hyvällä ajatuksella. Golfia on hauska pe-
lata, vielä hauskempaa se on kun peli 
kulkee!”

Head Pro Lassi Kivilompolo kurssi- ja 
opetustarjonta löytyy St. Laurence Golf 
kotisivuilta kohdasta ”golfopetus” tai suo-
raan osoitteesta: 

www.kivilompologolf.com 

TeKsTi ja KuvaT Panu RuosTe
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Hyvää pelikautta
Aloitan kolmannen kauteni St. 
Laurence Golfissa. Kaksi ensim-
mäistä vuotta on kulunut pääasi-
assa junioreita ja seniori-ikäisiä 
kilpapelaajia valmentaessa.

Opettamiseen ja valmentami-
seen St.Laurence Golf tarjoaa erin-
omaiset puitteet. Harvalla kentällä 
on kahden täysimittaisen kentän 
lisäksi par3-kenttä sekä oma talvi-
harjoitushalli vielä päälle.

Järjestän opetusta ja valmen-
nusta aloittelijoille, harrastajille, 
kilpaileville pelaajille vuoden 
ympäri.

Harjoittelua kannattaa jakaa eri 
osa-alueisiin ja pitää huoli, että 
pelinomaista harjoitusta tulee 
tehtyä paljon!

Muistutan myös kaikkia tavoit-
teista ja pelitasosta riippumatta 
panostamaan lähipeliin. Hyvä 
tapa mitata omaa tasoaan tällä 
tärkeällä golfin osa-alueella on 
osallistua kuukausittain järjestet-
tävään lähipelikisaan.

Golfterveisin
Lassi Kivilompolo
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Peliareena

o lemme saaneet tänä vuonna kun-
nian järjestää golfliiton valtakun-
nallisia kisoja kaikissa ikäluokissa:

Yleisen luokan SM-lyöntipelin, Ju-
nioreissa Alue Tourin, ammattilaisten ja 
amatöörien Finnish Tourin osakilpailun, 
Mid Tourin osakilpailun ja Finnish Senior 
Tourin osakilpailun.

Tämä määrä golfliiton kilpailuja vaatii 
paljon ponnisteluja kenttähenkilökun-
nalta, toimiston väeltä ja vapaaehtoisil-
ta. Toivon, että seurastamme löytyy vielä 
samaa talkoohenkeä  kuin aikaisempina 
vuosina, kun kilpailuja on näin paljon. 

Hyvänä puolena  kilpailujen järjestä-
misissä on se, että järjestävä StLG seura 
saa liitolta villejä kortteja, joilla omat kil-
papelaajamme saavat mahdollisuuden 
olla mukana kilpailuissa, joihin heillä ei 
olisi muuten osallistumisoikeutta. Lisäksi 
jäsenkuntamme saa nauttia hyvään pe-
likuntoon viritetyistä kentistämme kau-
den aikana. 

jäRjeSTelyT hyvällä mallilla
SM-lyöntipelikilpailua varten olemme 
perustaneet työryhmän, joka on ko-
koontunut jo kaksi kertaa. Viime koko-

Kilpailutoimikunnalla riittää kiirettä

Golfliitto luottaa  
St. laurence Golfiin

uksessa oli mukana liiton edustaja Mika 
Wikström, ja hän totesi valmistelujen 
olevan hyvällä mallilla. 

Kokouksessa määritelt i in 
myös eri tehtävien vastuuhen-
kilöt.  Tehtävistä on tiedote 
kotisivuilla, käy tutustumas-
sa niihin, puolipäivääkin 
jossakin työtehtävässä on 
iso apu. 

Seuramme kilpapelaa-
jille pyrimme antamaan 
tukea mahdollisuuksien 
mukaan niin, että saavu-
tamme tänä vuonna yhtä 
hyvän menestyksen kuin vii-
me vuonna.

Kilpailukalenteria alettiin työs-
tää jo tammikuussa, ja se on julkais-
tu jo hyvissä ajoin netissä. 

Toivon, että jokaiselle löytyy sopiva 
kilpailu, mihin voi osallistua. 

Toivotan kaikille nautinnollista golfke-
sää sekä seuramme kilpapelaajille me-
nestystä kauden kilpailuihin.  

Leif Sandberg 
kilpailutoimikunnan puheenjohtaja
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Peliareena

Lyöntipelin SM-kilpailut pelataan Lohjal-
la heinäkuun puolessa välissä 17.–20.7. 
Kisojen onnistumiseksi tarvitsemme va-
paaehtoisia erilaisiin toimitsijatehtäviin. 
Vapaaehtoisia tarvitaan forecaddieksi, 
tulospalveluun sekä starttereiksi.

Forecaddien tehtävänä on seurata 
erityisesti avauslyöntejä kentän niissä 
kohdissa, joissa pallojen katoaminen tai 
niiden joutuminen pelaajien näköpiirin 
ulkopuolelle on mahdollista. Tulospal-
velussa vapaaehtoiset keräävät tulok-
set pelaajilta tiettyjen väylien välein ja 

ilmoittavat ne livescoringiin. Startterin 
eli lähettäjän tehtäviin kuuluu pelaa-
jien toivottaminen tervetulleeksi sekä 
pelaajien lähettäminen ensimmäiselle 
väylälle.

Toivomme, että vapaaehtoiset ovat 
käytettävissä mahdollisimman mone-
na kilpailupäivänä. Pyrimme pitämään 
vapaaehtoisten työvuorot puolen päi-
vän mittaisina, mutta halukkailla on 
mahdollisuus tehdä kokopäivävuoroja. 
Työvuorot sijoittuvat klo 7.30–17.00 vä-
lille tehtävästä riippuen. Kaikki vapaa-

ehtoiset saavat kilpailun pikee-paidan, 
eväspussin sekä päivittäisen aterian 
klubiravintolassa. Useamman päivän 
vapaaehtoisena toimivat saavat lisäksi 
pusakan sekä green fee lipun lähiken-
tille. Vapaaehtoisille järjestetään infoti-
laisuus kesäkuun aikana.

Ilmoittautumiset pyydämme 31.5. 
mennessä Jennille ja Susannalle pelitoi-
mistoon, caddie.master@stlg.fi tai (019) 
357 821. Ilmoitathan samalla päivät jol-
loin olet käytettävissä, tehtävätoiveesi 
sekä vaatekokosi.

Tule vapaaehtoiseksi lyöntipelin Sm-kilpailuihin 17.–20.7.

Tykkä PD-Golfista
Facebookissa

pD Golfissa on odotettu innolla golfkautta, 
Karjaan kauppa täyttyy jatkuvasti kauden 

uutuuksilla. Kauden 2013 päämerkit  
mailoissa ovat Callaway ja Cleveland. 

pro shopissa pidämme jatkuvasti 
 perusvalikoiman palloja, hanskoja, tarvikkeita ja 
kenkiä. Mailapuolella esillä on vaihtuvia tarjouksia. 
tekstiilivalikoima tulee olemaan monipuolinen ja 
vaihtuva. Muistathan lähettää meille välillä toiveita 
niin tiedämme mitä haluatte valikoimiin.

Mukavaa golfkautta ja muistattehan pistäytyä myös  
Karjaan myymälään ostoksille!

terveisin Jonna ja patrik Dahlgren 
jonna@pdgolf.fi tulevista  

demoista ja 
tapahtumista 
ilmoitamme 
nettisivuilla
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Kuvia ja tapahtumia

Kuva: Oy:n hallitus kokoontui ryhmäpotrettiin 
vasemmalta Juha Suominen,Kimmo Backman, 
Riikka Hirvisalo-Oja, Sami Somerkallio ja Juha 
Koivisto.

Kuva: Kapteenien avauslyönnit lyötiin seuran 
kevätkokouksen jälkeen kapteeni Raimo Lähteen-
mäki ja lady kapteeni Pia-Liisa Meriranta. 

Kuva: Puheenjohtajat nostivat  
St. Laurence Golfin lippu salkoon talkoissa. 
Ry:n puheenjohtaja Petri Granat  
vasemmalla ja oy:n puheenjohtaja  
Juha Koivisto oikealla.

Kuva:  Iloista talkooväkeä kerääntyi 
klubille paljon kylmästä tuulesta 
huolimatta.
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Haluatko seurata suurkilpailuja 
aitiopaikalta forecaddiena, 
startterina tai tulospalvelussa?
TULE VAPAAEHTOISEKSI!

Finnish tour 29.–31.5.
lyöntipelin sM-kilpailut 17. – 20.7
Mid tour 7.-8.9.

Ilmoittautumiset ja lisätietoja pelitoimistosta, 
puh. (019) 357 821 tai caddie.master@stlg.fi.



10    Tietoväylä  St. Laurence Golfin sidosryhmälehti

Etuinfo

Golf plaTinum 2013 – SäännöT

1.  Golf Platinum – kortin voi saada Golf Platinum – yhteistyökentän osakkeellaan  
pelaava  osakas (StLG ;avainasiakas) tai nimetyn pelioikeuden haltija.

2.  Perusetuina kortti oikeuttaa vierailemaan yhden (1) kerran kaksi-yhden –hinnalla 
ja yhden (1) kerran 50% alennuksella. edut ovat hyödynnettävissä kerran kullakin 
yhteistyökentällä. Alennettu hinta lasketaan aina kentän määrittelemästä normaali 
green feestä (Kortin etu1. ja 2.).

3.  Kentät voivat tarjota lisätarjouksia Golf Platinum – korttilaisille. Nämä tarjoukset  
ilmoitetaan Golf Platinumin sivuilla www.platinakortti.fi

4.  Kortti on henkilökohtainen ja sen tuomia etuja ei voi siirtää toiselle henkilölle.
5.  Kortin etuja ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.
6.  Lähtöaikavaraukset voi tehdä kunkin kentän vieraspelaajaehtojen mukaisesti.  

HUOM! Kenttäkohtaisia rajoituksia voi olla esimerkiksi isojen kilpailujen yhteydessä.
7.  Varauksen yhteydessä tulee mainita Golf Platinum – kortti.
8.  Helsingin Golfklubin tarjoamat perusedut ovat voimassa koko kauden lukuun  

ottamatta elokuuta.
9.  Platinum kenttiä ovat: Golf Talma, St. Laurence Golf, Pickala Golf, Kytäjä Golf,  

Tahko Golf Club, HGK (Tali) ja Aura Golf.  

Seitsemän korkealle arvostettua golfyhteisöä 
tarjoavat jälleen yhteisen etukortin osakkailleen 
ja pelioikeuksien käyttäjilleen. Golf platinum tuo 
lisäarvoa pelaajille, jotka haluavat golfkauden 
aikana vierailla myös muilla kentillä. Tule 
tutustumaan kenttiimme !

Golf plaTinum 2013

ajanvaRauS
Pidennetty ajanvarausoikeus: Avaina-
siakkailla on oikeus varata lähtöaikoja 
seitsemän (7) vuorokautta ennen lähtö-
aikaa; max 5 yhtäaikaista varausta. Avain-
asiakkaiden vierailla on mahdollisuus 
maksaessaan hyödyntää henkilökohtai-
sia etukorttejaan. 
Extra-varaukset: Avainasiakkailla on pe-
likauden aikana oikeus max. kolmeen 
(3) ilmaiseen extravaraukseen enintään 
kuukauden päähän varauspäivästä, nor-
maalin ajanvarausaikojen ulkopuolella. 
Lähdöt voi varata myös peräkkäin sa-

mana päivänä. Kolme ensimmäistä ovat 
ilmaisia, muut maksullisia.
Alennettu vieras green fee: Avainasiak-
kaat voivat tuoda kolme vierasta omassa 
lähtöryhmässään alennettuun green fee 
hintaan hinnaston mukaisesti.
Keltainen aika: Viikonloppuina keltaisen 
ajan voivat aikaisemmin kuin 30 min 
ennen lähtöä varata vain avainasiakkaat 
vieraineen.

muuTa
Ensimmäiselle lapselle tai lapsenlapselle 
50€ pelioikeus

Ajoissa vastikkeen maksaneet saavat il-
maisen green feen
Edullisemmat hinnat: range, 
pukuhuone, bägikaappi, autovuokra, 
Hill Side Golfissa pelaaminen. 
2.5.–30.9 Neidonkeidas ja Tennari 
(maksutta Sali ja uimala)

koRTiT
Klubikortti (tai vanha ladataan tarvitta-
essa), Avainasiakas tarra klubikorttiin,  
Platinakorttii, jäsenkortti (jäsenille).  

avainaSiakkaan eDuT: 

hill SiDe Golf  
GReen fee eTu
Avainasiakkaat 20 € 
ajanvaraus 3 päivää ennen.

Nimetyn pelioikeuden 
haltijat 2 x 30 € kaudessa.
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Kumppani

v ihdin Autotalo Oy ja St. Lau-
rence Golf aloittivat yhteis-
työn viime kesänä. Ensim-
mäisellä kaudella ei ehditty 
juurikaan rakentaa yhteistyö-

kuvioita, mutta tälle kesälle on tavoittee-
na luoda golfin ympärillä yhteisiä tapah-
tumia. Lisäksi liike tarjoaa rahanarvoisia 
etuja seuran jäsenille StLG:n jäsenkorttia 
esittämällä.

Täyden palvelun Honda-merkkiliike 
Vihdin Autotalo Oy sijaitsee Nummelan 
keskustassa, vajaan kymmenen minuu-
tin ajon päästä Turun moottoritieltä. 

Liike tarjoaa uusien ja käytettyjen au-
tojen myynnin lisäksi merkkikorjaamo-
palveluita Honda-henkilöautoille. Honda 
on ollut talossa vuodesta 1999, itse liike 
täyttää tänä vuonna kunnioitettavat 30 
vuotta.

“Sijainti pääkaupunkiseudun välittö-
mässä läheisyydessä tarjoaa haasteita, 
mutta myös mahdollisuuksia. Ostopo-
tentiaalia on ympärillä valtavasti, mutta 
niin on kilpailuakin”, sanoo Esko Palin. 

Perheyrityksen lähtökohtana onkin 
yksilöllinen palvelu jokaiselle asiakkaalle 
niin huolto- kuin myyntipuolella. Tavoit-
teena on, että jokaiselle asiakkaalle jää 
asioinnista mielekäs kokemus. Tähän py-
ritään esimerkiksi sillä, että koeajokalusto 
on maan mittakaavassa poikkeuksellisen 
laaja.

Golfyhteistyö alkoi oikeastaan Hondan 
maahantuojan, Honda Motor Europe 
Finlandin aloitteesta. Honda on toimi-
nut Suomessa viime vuosina aktiivises-
ti golfin parissa. Erilaisten yksittäisten 
kenttäyhteistöiden ja kiertueiden lisäk-
si Hondan maahantuoja on Golfliiton 

yksilöllistä palvelua 
perheyrityksestä

pääyhteistyökumppani. Toimintaa halu-
taan jalkauttaa Hondan jälleenmyyjien 
kautta paikallistasolle, jotta yhteistyö lä-
heisten kenttien kanssa olisi konkreetti-
sempaa, kertoo myyntipäällikkö Kaj Tik-
ka Hondan maahantuonnista. Toiminta 
lähiseudun yritysten kanssa on Palinien 
mielestä tervetullutta, niinpä St. Lauren-
ce Golfin kanssa sovitusta yhteistyöstä 
voi olla mielissään. Yhteistoimintaa ei ole 
koskaan liikaa, he jatkavat.

Liikkeenharjoittajaveljekset Esko ja 
Pekka Palin eivät itse pelaa golfia, vaik-
ka lajia sivusilmällä seuraavatkin.  

hyviä jäSeneTuja
“Täyden palvelun autotalon pyörittämi-
nen vaatii pitkiä päiviä, eikä aikaa tahdo 
jäädä perheen lisäksi muuhun. Tulevai-

suudessa kentän kiertäminen voi tulla 
kysymykseen, se ei ole mitenkään pois 
suljettu ajatus”, Esko Palin sanoo.

Sen sijaan autotalon konttoripuolta 
pyörittävä äiti Liisa Palin tunnustautuu 
golfin harrastajaksi, vaikka pelaaminen 
on viime aikana jäänyt vähäiseksi.

Tällä hetkellä StLG:n jäsenkorttia esittä-
mällä saa Hondan huollon ajaksi sijaisau-
ton veloituksetta. Tämä sopiikin hyvin 
pääkaupunkiseudulta Lohjalle golfaa-
maan menossa oleville asiakkaille, sillä 
liike on lähes matkan varrella. Ja päivän 
golfkierroksen jälkeen voi noutaa auton-
sa kotimatkalla hyvin huollettuna. Auto-
myynnin puolella on St. Laurence Golfin 
jäsenille tarjolla rahanarvoisia Honda 
erikoisetuja, tervetuloa keskustelemaan 
niistä lisää.  

Kuva: Vihdin Autotalon henkilökunta valmiina palvelemaan StLG:n jäseniä.

TeKsTi ja KuvaT Lasse LääPeRi
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Väylä 19

k enttien levätessä on Väylän 
19 tiimillä ollut hyvää aikaa 
käydä läpi ensimmäistä toi-
mintakauttaan St. Lauren-
ce Golf -klubiravintolana ja 

suunnitella tulevan kauden tiiauksia. 
Talven aikana ensimmäisen toiminta-

kauden kuluessa tulleet ehdotukset ja 
kysymykset sekä St. Laurence Golf -yhti-
ön toteuttaman palautekyselyn vastauk-
set on käyty useamman kerran läpi.

Tämän työn pohjalta Väylän 19 peliä 
on analysoitu ja ryhdytty kehittämään 
asiakaskunnan toivomaan suuntaan.

Tulevalla kaudella erityistä kiitosta 
saaneisiin osa-alueisiin, palvelun ystä-
vällisyyteen sekä ruuan laatuun ja ma-
kuun, kiinnitetään vieläkin suurempaa 
huomiota. 

Tulevalla kaudella ravintolapäälliköksi 
rekrytoidun Sinikka Balkin yhtenä ta-
voitteena on, että moneen palauttee-
seen kirjattu lausunto, ”Nyt klubitalolta 
löytyy oikea ravintola”, kaikuisi golfarei-

painopiste  
laadukkaassa  
ruuassa
Golfkausi 2013 on vihdoin täällä. Ikuisuudelta tuntunut 
talvi, pimeys ja kylmyys, on väistynyt ja nurmi ottaa 
pintaansa terveeltä näyttävää vihreää väriä. Golfkauden, 
golfareiden ja lämpimämmän ilman hiipiessä klubille 
myös Väylän 19 henkilökunta lämmittää ravintolaa 
tulevan kauden vieraita ja tapahtumia varten.

Lounaalla tarjoiltavan salaattipöydän 
laajentamisen lisäksi  majan ja ravinto-
lan valikoimiin on tuotu sekä uusia ho-
dareita että paljon toivottuja toasteja 
- uusia mahdollisuuksia herkutteluun tai 
pienemmän nälän poistamiseen. Lisäksi 
pitkän talven aikana koekeittiömme tes-
tiryhmän kautta on kulkenut useampikin 
hampurilainen, joista parhaita nostetaan 
myyntiin tulevalla kaudella viikottain 
vaihtuvana keittiömestarin suosituksena.

Talven loputtua ja kauden alettua ei 
kehitystyö kuitenkaan pääty, vaan työtä 
tehdään monessa vuorossa, jotta klubi-
ravintola kasvaa kiinteämmäksi osaksi St. 
Laurence Golfia. 

Jos mielessäsi on jokin annos, jonka 
haluaisit ehdottomasti nähdä myynnissä 
tai palaute, jonka avulla ravintola olisi en-
tistä vahvemmin osa St. Laurence Golfia, 
niin lähetä se meille sähköpostilla osoit-
teeseen sinikka.balk@vayla19.fi. 

Best ballia pelaamalla saamme aikai-
seksi paremman lopputuloksen!  

Kuva: Välitarjoilujen kuninkaaksi 
kaavailtu Hot Beagle pitää sisällään 
mm. bratwurstin, Caesar-salaattia, 
marinoitua punasipulia, tujauksen 
sinappia sekä cheddar-juustoa.

TeKsTi ja Kuva väylä 19

den lisäksi myös muiden ruokailijoiden, 
lounastajien ja päivällisvieraiden, korviin. 

Monissa ravintola-alan liemissä keite-
tyn Sinikan mukaan ravintola voisi tällä 
tavoin paitsi elävöittää klubitaloa myös 
aktivoida alueen yrityksiä sekä asukkaita 
ja esitellä klubin palveluita myös golfarei-
hin toistaiseksi kuulumattomille vieraille.

liSää vaihToehToja TankkaukSeen 
ja Ruokailuun
Jo valmiiksi kiitosta saaneiden osa-aluei-
den lisäksi myös kehitystä vaativat osa-
alueet on otettu käsittelyyn. 

Yhteistyössä St. Laurence Golf Oy:n 
ja Ry:n edustajien kanssa käytyjen spar-
rausten pohjalta ovat Väylä 19 ravinto-
loiden keittiöpäällikkö Esa Mäkinen ja 
klubiravintolan uusi keittiömestari Mika 
Hahtiperä lisänneet paitsi tapahtumissa 
tarjottavia lounasvaihtoehtoja myös laa-
jentaneet päivittäistä lounaslistaa sekä 
majalla ja ravintolassa tarjottavia tank-
kausvaihtoehtoja. 
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Klubin henki

o len Jenni Kemppainen, 31-vuotias ja asun Hyvinkäällä. 
Työmatkani saattaa kuulostaa jonkun mielestä pitkältä, 
mutta voin vakuuttaa, että käytän tuon ajan tehokkaasti 

”nollaamalla” ajatukset aamulla kotiasioista ja illalla työasioista 
kuuntelemalla musiikkia ja keskittymällä vain ajamiseen.

Aloitin työt Lohjalla virallisesti tammikuussa, mutta kävin tu-
tustumassa muutaman viikon toimiston toimintaan jo viime 
vuoden marraskuussa. 

Työskentelin kolme vuotta Helsingin Golfklubilla palvelu-
päällikkönä. Talissa huolehdin seuran jäsenasioista ja tiedotta-
misesta, vastasin caddiemastertoiminnasta, erilaisten kilpailujen 
ja yritystapahtumien järjestämisestä sekä taloushallinnollisista 
tehtävistä. Työ oli äitiyslomasijaisuus ja uuden työn haku tuli 
ajankohtaiseksi viime syksynä. 

Viihdyin Talissa niin hyvin, että halusin jatkaa golfalalla. Ilok-
seni sain kuulla, että Lohjalle haettiin toimistopäällikköä, joten 
päätin ottaa Meckiin yhteyttä. 

Olen koulutukseltani palvelujen tuottamisen ja johtamisen 
restonomi (2006). Suoritin myös viime keväänä golfalalle räätä-
löidyn yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon Vierumäellä. 

Ennen Talia työskentelin automerkki BMW:n parissa kolme 
vuotta, ensin jälleenmyyjällä ja sitten rahoitusyhtiön puolella 
asiakaspalvelutehtävissä. 

Kokemusta golfalalle keräsin jo opiskeluni ohessa vuosina 
2005–2006, kun työskentelin Kytäjä Golfissa caddiemasterina. 

St. Laurence Golfin toimistopäällikkönä vastaan taloushallin-
toon liittyvistä asioista, kuten laskutuksesta ja myyntireskontras-
ta sekä ostolaskujen tarkistamisesta. Käsittelen jäsenhakemuk-
set, pelioikeusilmoitukset sekä osakkeiden siirrot.

TalouTTa, TieDoTTamiSTa, aSiakaSpalvelua.
Olen myös päävastuussa tiedottamisesta sekä kotisivujen ja St. 
Laurence Golfin virallisen facebooksivun ylläpitämisestä. 

Keväällä ja syksyllä osallistun myös asiakaspalveluun yhdessä 
Susannan kanssa. Susanna toimii caddiemastereiden esimiehe-
nä ja vastaa näin ollen asiakaspalvelusta sekä kilpailukalente-
rista. 

Pienessä työyhteisössä kaikkien tulee kuitenkin tuntea työym-
päristön kaikki osa-alueet, joten lupaan olla parhaani mukaan 
ajan tasalla myös näiden asioiden osalta. 

Tapaamisiin golfin parissa

Entäpä golftaidot? Niillä en valitettavasti pääse kehuskele-
maan, sillä oma pelaaminen on ollut hyvin minimissään viime 
vuodet. 

Totta puhuen pelaamiseni on ollut aina melko satunnaista 
yhtä vähän aktiivisempaa kesää lukuun ottamatta. Uskon kui-
tenkin, että Par3-kenttämme houkuttelee minut takaisin mu-
kavan harrastuksen pariin ja lupaan, että tänä kesänä minut voi 
bongata kyseiseltä kentältä mailojen kanssa.

Hyvää kauden alkua kaikille & tapaamisiin golfin parissa!  

Jenni Kemppainen
jenni.kemppainen@stlg.fi

puh. 044 372 7008
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m
atkamme alkoi yhä 
kovin talvisesta Suo-
mesta lauantaina 6. 
huhtikuuta Norwe-
gianin siivin. Lento 
lähti ajallaan,  perillä 

Alicantessa odotti bussi ja puolentoista 
tunnin matka La Mangaan sujui muka-
vasti. Aurinko paistoi ja lämmintäkin oli 
reippaasti enemmän kuin lähtöpisteessä. 

Hotel La Manga Club, Principe Felipe, 
osoittautui oikein viihtyisäksi ja siistiksi 
ja huoneet olivat kunnon kokoiset. Mai-
semat parvekkeelta avautuivat suurelle 
uima-altaalle ja North-kentän väylän 18. 
greenille, eli lupasivat hyvää alkavalle 
golf-lomallemme. 

pelipäiväT käynniSTyväT
Sunnuntaiaamu kirkastui utuisena ja 
vähän tuulisena, mutta mieli oli korke-
alla, sillä edessä oli ensimmäinen kierros 

virkistävää golfia  
la mangassa,  
espanjassa

paikan haastavimmaksi mainostetulla 
South-kentällä.

Sääksvuoren Olli oli ansiokkaasti 
tehnyt meille etukäteen lähtölistat joka 
päivälle, joten oli helppoa mennä pe-
laamaan etukäteen sovittuna aikana ja 
seurassa. Opimme myös heti ensimmäi-
senä päivänä, että lähtöajat kentillä oli-
vat suunnilleen sitä mitä niiden piti olla, 
mutta aina aikaisempaan suuntaan. 

Meidän ryhmien jälkeen ne olivat 
normaalisti vielä enemmän etuajassa, 
sen verran tehokkaita ja ripeitä pelaajia 
olimme koko joukko. 

Ensimmäisen peliryhmän, Ihanto-
lan Timo, Leppäkankaan Tuomas, 
Muukkosen Keijo ja Hakalan Markku, 
avauslyönnit päätyivät kauniisti väylälle, 
mikä lupasi hyvää. Kierros sujui kaikilta 
mainiosti eikä se kenttäkään niin hanka-
la ollut, vaan kaunis kuin mikä ja oikein 
hyvin pelattavissa.

Illalla pidimme pienen infotilaisuuden 
hotellin kauniissa aulassa ja söimme sen 
jälkeen yhteisen tervetuloillallisen hotel-
lin ravintolassa. Ruoka oli erittäin hyvää 
ja viinivalikoima paitsi monipuolinen 
myös kohtuuhintainen. Nauru raikasi 
ja juttu soljui aivan kuin olisimme tun-
teneet kaikki toisemme pidempäänkin! 
Golf yhdistää ja samanhenkisiä olimme 
selvästi kaikki, oli ikä sitten neljänkym-
menen tai seitsemänkymmenen korvilla.

Maanantaina oli vuorossa North-kent-
tä, joka oli selvästi mäkisempi ja siirty-
miltään pidempi kuin South. Maisemat 
sen kuin paranivat, koska puolet väylistä 
kierteli korkeammalla kuin missä hotel-
limme sijaitsi. 

Ilma oli aamulla jälleen vähän usvai-
nen, mutta koko ajan lämpenemään 

Klubitoimikunta

Mukana 27 golfaajaa, kaksi henkistä 
tukea ja yksi maskotti
TeKsTi ja KuvaT: nina LePPäKangas 
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päin ja yleensä viimeistään yhteentoista 
mennessä oli aurinko polttanut kaikki 
usvat pois. Shortsikeli oli toki koko vii-
kon ja aurinkorasvan käytön unohtaneet 
punottivat kasvoiltaan heti ensimmäisen 
pelipäivän jälkeen. 

Tiistaina pelasimme uudestaan North-
kentän ja nyt se sujui jo paremmin, kun 
väylät olivat tutumpia ja ilma himpun 
verran lämpimämpi.

RuokanauTinToja
Varasimme kolmelle illalle pöydät La 
Mangan ja Las Lomas Village alueiden 
eri ravintoloista, joissa kaikissa ruoka oli 
todella herkullista  ja palvelu pelasi. Maa-
nantai-iltana menimme tapas-ravintola 
La Bodegaan, joka oli meidän ryhmän 

saapumisen jälkeen aika lailla täynnä. 
Tuli todistettua, että tapaksista tulee vat-
sa hyvin täyteen ja helposti syö liikaakin! 

Tiistai-iltana testasimme italialaisen ra-
vintolan nimeltä Luigi, joka oli Las Lomas 
Villagen puolella. Ravintola oli erittäin 
siisti ja jopa kolmessa kerroksessa, mutta 
silti ruoka tuli ripeästi, oli hyvää ja palvelu 
muutenkin täysin moitteetonta. Pizzat ja 
pastat saivat kiitoksemme.

Torstai-illan kohteena oli aasialainen 
ravintola Asia, joka sijaitsi hyvin lähellä 
hotelliamme. Ruoka oli sopivan aasia-
laista niin maultaan kuin rakenteeltaan. 
Tyytyväisinä kävelimme takaisin hotel-
liimme, jossa osa taisi vielä käydä kat-
somassa Masters-kisaa Piano-baarimme 
suurelta ruudulta yömyöhään saakka.

välipäivän kaupunkiReTki
Keskiviikko vietettiin läheiseen Cartage-
nan kaupunkiin tutustuen. Kaupunki on 
perustettu vuonna 229 eKr ja sen histo-
riasta on saatu selvitettyä paljon useiden 
säästyneiden rakennelmien ja jopa kirjoi-
tusten myötä. 

Kierroksemme oli kovin rauniopainot-
teinen ja asiasta intohimoisesti innostu-
neet oppaat kertoivat kohteista yksityis-
kohtaisesti. Ihan kaikki eivät jaksaneet 
jokaista kivikasaa ihastella samalla har-
taudella... Päivä oli upean aurinkoinen 
ja kaupunki kokonaisuutena viehättävä, 
joten välipäivän ohjelmaksi retki oli erit-
täin onnistunut. 

Kaksi reipasta eli Olli ja Timo käyttivät 
päivän West-kentän pelaamiseen, johon 

Kuva: Terho Salo ja Timo Ihantola odottavat tiiausvuoroa North-kentän kakkosväylällä.
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Klubitoimikunta

muut pääsisivät tutustumaan vasta lop-
puviikosta. 

peliT jaTkuvaT kiSan meRkeiSSä
Torstaina oli edessä ryhmämme golfkisa. 
Se pelattiin North-kentällä ja mukana oli 
muutama erikoissääntö, joilla säästi lyön-
tejä; pallon heittäminen taaksepäin, put-
taaminen putterin muulla kohdalla kuin 
lyöntipinnalla ja putterin mitalla pallon 
siirtäminen. 

Mököttämisestä saivat pelikumppanit 
vähentää kaksi bogey-pistettä, mutta 
vaikka siitä tiettävästi joissakin seurueissa 
pilke silmäkulmassa neuvoteltiin, ei vä-
hennyksiä lopulta jouduttu tekemään. 
Kisan voitti  Toivasen Ilkka, joten voitto 
meni samaan perheeseen kuin viime 
vuonna – Roomassahan voiton vei Heljä. 

Toivasten pokaalikokoelma kasvoi 
upealla golfpallopystillä. Toiseksi kisassa 
tuli Henricsonin Lisse ja kolmanneksi 
Leppäkankaan Nina.

Perjantaina oli edessä  kierros West-
kentällä, jonka jo tiesimme erittäin mä-
kiseksi ja väyliltään kapeiksi. Golfmopoja 

ja -autoja otettiin käyttöön normaalia 
enemmän ja hymy oli herkässä etenkin 
mopoilijoilla. Mopojengien liikkuminen 
väylillä oli hilpeää katsottavaa. Vaikka 
kenttä oli haastava, oli se kuitenkin mo-
nen mieleen ( jostain syystä erityisesti 
naisten!), sillä monimuotoisuudessaan 
se oli myös mielenkiintoinen. 

lähTöpäivä koiTTaa   
Lauantaina lähtöajat olivat aikaisin, mutta 
sää suosi ja South-kenttään oli mukavaa 
päättää erittäin onnistunut matkamme. 
Ihantolan Timo sai viimein tehtyä  koko 

viikon yrittämänsä birdien, ja muillakin 
peli sujui hyvin. Ylipäätään kentät rullasi-
vat aina hyvin, vaikka pelaajia oli paljon 
– nautinnollista pelaamista siis. 

Kotimatka sujui yhtä ajallaan ja jou-
hevasti kuin menokin ja ryhmän mas-
kottina toiminut kohta 4-vuotias Tino 
viihdytti matkustajia loppumattomalla 
energiallaan, kuten koko matkan ajan. 

Sunnuntaina odotti pyykkivuori pe-
suaan, mutta mikäs sitä pestessä, kun 
D-vitamiinivarastot on tankattu täyteen, 
golfkausi avattu ja onnistuneen matkan 
tunnelmasta jäi hyvä mieli.  

Kuva Klubitoimikunnan matkalla 
retkeiltiin ja “mopoiltiin”.

Kuva StLG:n jäsenmatkan iloinen 
osallistujajoukko..
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a jatus uudesta harjoitusviikosta syn-
tyi edellisellä talvipelilomalla, kun 
matka onnistui niin hyvin. Toisen 

harjoitusviikon järjestäminen ei onnistu-
nut kaikille perheille – esimerkiksi pää-
kaupunkiseudulla kyseinen viikko ei ole 
kokonaisuudessaan lomaa. 

Matkaan saimme kuitenkin 18 henki-
lön ryhmän, jossa mukana oli 8 junioria, 
9 vanhempaa ja Lassi Kivilompolo val-
mentajana.

Syyslomaviikolla lensimme suoraan 
Antalyaan. Lomasesonki oli silloin vielä 
vilkkaana käynnissä, joten pääsimme en-
simmäistä kertaa suoralla lennolla perille. 
Sirene Belek -hotelli oli vanha tuttu ja pal-
veli ryhmäämme jälleen erinomaisesti. 

Junioreiden ohjelma oli entiseen ta-
paan Lassin hallinnassa – siitä hänelle 
jälleen suuret kiitokset! Yksi päivä oli va-
paata, mutta monet juniorit keskittyivät 
silloinkin treenaukseen. 

Muille päiville Lassi oli varannut pelejä 
ja harjoituksia vaihtelevasti aamusta tai 
iltapäivästä. Tiiaikamme olivat mukaviin 
aikoihin, joten ehdimme pelata kierrok-
set jokseenkin loppuun ennen illan hä-
märtymistä. 

Jos pelit alkoivat vasta iltapäivän puo-

lella, oli junioreille varattu harjoitteluai-
kaa aamupäivisin rangella Lassin ohja-
uksessa. Junioreiden aika kului kaikkiaan 
varsin tiiviisti kentällä.

Tällä matkalla pääsimme pelaamaan 
parilla uudellakin kentällä, Tatilla ja Sue-
nolla. Molemmat uudet kentät olivat 
vaativia ja mielenkiintoisia ja erinomai-
sessa kunnossa. 

Vanhoista tutuista kentistä vain Pasha 
oli tällä matkalla käytössämme. Sultanilla 
oli pelattu edellisellä viikolla kutsukilpailu, 
johon muun muassa Tiger Woods ja mui-
ta maailman golftähtiä oli osallistunut. 

Ilmeisesti kova käyttö oli kuluttanut 
kenttää ja se oli huollossa meidän peli-
viikkomme aikana. Uudet korvaavat ken-
tät täyttivät kuitenkin vaihtelun tarpeen 
erinomaisesti.

peliTaiDoT kehiTTyneeT RoimaSTi
Samat juniorit ovat käyneet pelireissuil-
lamme monta kertaa, joten on ollut ilah-
duttavaa huomata, miten paljon lasten 
pelaaminen on vuosien aikana kehitty-
nyt. 

Erityisesti tytöt ovat kasvaneet ja pa-
rantaneet pelaamistaan kovasti. Ensim-
mäisillä pelireissuilla tytöt pelasivat vain 

muutaman puolikkaan kierroksen, mutta 
nyt moni pelasi joka päivä täydet 18 rei-
kää. Joukon pojat ovat jo rutinoituneita 
ja kokeneita pelaajia, joten heille peliviik-
ko oli hyvää jatkoa kesäkaudelle. 

Lokakuun viikolle saimme uutena ele-
menttinä kesän. Turkkilaiset sanoivat, 
että kesä oli tullut takaisin. 

Lämpötila oli koko viikon yli +25 as-
tetta, usein jopa yli 30 astetta. Se asetti 
uusia haasteita pelaamiselle: mielellään 
huomasimme hakeutuvamme varjoon 
kierroksen aikana ja juomia kului run-
saasti. Joukkomme nuoret hennot tytöt 
tuntuivat olevan erityisesti kovilla kuu-
muuden kanssa, mutta hyvin hekin sel-
visivät. Ihan kaikkia kierroksia kaikki tytöt 
eivät pelanneet. 

Ihana aurinko toi mukanaan myös eri-
tyisen hyvä lomatunnelman, varsinkin 
kun muistamme, millainen oli Suomen 
viime kesä. 

Kyseinen lomaviikko oli koti-Suomessa 
niin ikään kolea, joten me matkaan läh-
teneet olimme erityisen tyytyväisiä tästä 
matkamahdollisuudesta. Pelikierrosten 
jälkeen perheet makoilivat rannalla tai 
uima-altaalla ja nuoriso kisasi keskenään 
vedessä. Lämpö muutti viikon oikein 
kunnon lomaviikoksi, vaikka peliä ja lii-
kuntaakin oli paljon. 

Olemme onnistuneet saamaan iha-
nat loma- ja pelisäät jokaiselle matkalle, 
jonka olemme tehneet Belekiin. Viime 
syksyn matkallamme tämä asia koros-
tui aivan erityisesti, sillä paluumatkam-
me bussikuljetus lentokentälle viivästyi 
rankkasateen ja raekuurojen vuoksi. 
Kotiinlähdön koittaessa säätila Belekissä 
muuttui sateiseksi ja lämpötila putosi yli 
10 astetta. Täytyy oikeasti ihmetellä hy-
vää onneamme!

Vuoden 2013 talvilomalle junioritoimi-
kunta ei järjestänyt pelimatkaa, mutta toi-
vottavasti Turkki kutsuu jälleen junioreita ja 
heidän perheitään tulevan syksyn aikana. 
Sitä odotellessa toivotan kaikille lämmintä 
kesää ja paljon hyvin pelikierroksia!  

 Eeva Savela
junioriperheen äiti

juniorit Belekin auringossa
Viime lokakuussa St. Laurence Golfin juniorit tekivät toisen 
pelimatkan Belekiin saman vuoden aikana. 

Junnut
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Peliareena

m atkasta puhuttiin ensimmäisen 
kerran jo syksyllä 2011, mutta 
silloin matkan järjestäminen 

seuraavalle talvelle osoittautui turhan 
nopeaksi aikataulultaan, joten tätä mat-
kaa ryhdyttiin valmistelemaan ajoissa 
keväällä 2012. 

Lähtö oli anivarhainen, Lohjalla pak-
kasta melkein 20 astetta. Kotoa startat-
tiin ennen aamukolmea kohti Numme-
laa, josta otimme Lassin mukaamme ja 
auto täynnä golfbägejä jatkoimme len-
tokentälle.

Kentällä meitä odotti iloinen 15 hen-
gen Hartola Golfin porukka johtajanaan 
Lassin isä Kari Kivilompolo. Meitä lohja-
laisia oli vähemmistö, Lassin lisäksi neljä 
aktiivista pallon perässä kulkijaa, harmi!

Teeaikoja meille oli varattuna kuutena 
päivänä. Niiden lisäksi oli erikseen vielä 
kahden tunnin harjoitusaika kolmena 
päivänä Royal Obiduksen upealla rangel-
la, jossa meitä odottivat pallopyramidit 
valmiiksi aseteltuina.

oli kiva nähDä miTen pallo lenTää
Ensimmäisen päivän pelit pelasimme 
iltapäivällä Praia del Rayn hyväkuntoi-
sella puisto-/merenrantakentällä. Tämä 
mahdollisti omaehtoisen range- ja lä-
hipeliharjoittelun ja talven paineiden 
purkamisen. Olihan se taas kiva nähdä 
miten pallo lentää vihreän päällä, oliko 
slaissi talvehtinyt hyvin vai oliko lyöntiin 
ilmestynyt se pitkään toivottu draw. 

Praian lähipeliharjoitusalue oli kunnol-
taan hienoinen pettymys, mutta Royal 
Obiduksen harjoitusalueet paikkasivat sen. 

Pron mukana Portugalissa

miten slaissi olikaan talvehtinut?
Seuramme pro Lassi 
Kivilompolo järjesti 
maalis kuussa oppilailleen 
harjoitus matkan Portugaliin.

Viiden kilometrin päässä sijaitseva Obi-
duksen kenttä ja harjoitusalueet ovat kai-
kentasoisten golfarien unelma. Harvoin 
pääsee näin hyvin hoidetulle rangelle, 
jonka lay out täytti vaativankin harjoit-
tellijan tarpeet. Lähipelialuuen greenit 
olivat haastavat ja liukkaat, pallo 3 met-
riä ilmassa ja 17 metriä breikkaavia rullia 
päälle. Siinä oli Suomi-pojilla ja -tytöillä 
työsarkaa, että saatiin tatsi kuntoon.

Praian kentän, joka muistutti lähinnä 
puistoista klubikenttää merinäköaloi-
neen, pelasimme kahdesti. Obidoksen, 
joka taasen oli loistokuntoinen ja haasta-
va kilpakenttä, pelasimme kolme kertaa 
+ lähtöpäivänä ylimääräisen kierroksen. 

Kävimme kerran katsastamassa myös 
Bom Succeson kentän, joka sijaitsi 10 ki-
lometrin päässä  majapaikastamme.  

uSkomaTTomia vaikeukSia
Kenttä oli tyypillinen vuoristokenttä. Osa 
väylien kallistuksista aiheutti ensikerta-
laiselle uskomattomia vaikeuksia, palloa 
oli hankala saada pysähtymään väylille. 
Kentän kuntokaan ei pelaajilta saanut 
kiitettävää arvosanaa lay outista puhu-

mattakaan. Tulipahan nähtyä! 
Majapaikkamme, joka sijaitsi kahden 

kilometrin päässä hotellilta, oli sitä vas-
toin luksusta. Varustetaso oli tehosekoit-
tajasta pyykinpesukoneeseen.

Matkamme sisältö oli seitsemän kier-
rosta golfia, kahden tunnin harjoitukset 
päivittäin sekä vapaapäivänä kiertoajelu 
ja tutustuminen paikallisiin kivikasoihin, 
joita joku kutsuisi keskiaikaisiksi linnoi-
tuksiksi ja tietenkin pakolliset ostosreis-
sut Lissabonin alueen outletteihin.

Kulttuurin lisäksi matkan anti oli golfin 
osalta pieniin yksityiskohtiin puuttumis-
ta jokaisen pelaajan henkilökohtaisella 
tasolla. Oikeat rutiinit ja talvella opitun 
tekniikan soveltaminen pelikentällä pron 
valvovan ja vaativan silmän alla.

Viikko voitaneen tiivistää vielä yhden 
matkalaisen sanoja lainatakseni:”Tähän 
mennessä on opittu jo enemmän kuin 
viimeisen 10 vuoden aikana yhteensä.”

Me matkalaiset kiitämme Lassia ja Ka-
ria onnistuneista matkajärjestelyistä sekä 
opetuksesta ja ohjauksesta. Ajankohta 
oli oikein sopiva päättyvän hallikauden 
ja alkavan ulkokauden murroksessa.  

TeKsTi ja Kuva: TePPo MaTTiLa
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v iime tammikuussa tehty vuosi-
tarkistus hämmensi muutamien 
pelaajien mieliä ja isossa mitassa 

myös seuramme tasoituksia. Euroopan 
Golfliiton vaatimuksesta laskelma otettiin 
nyt ensi kertaa reaalikäyttöön, tyrkyllä se 
on ollut jo aikaisemmin. 

Selvitykset sen perusteista olivat näh-
tävissä jo kotisivuillamme ja niihin ei 
enää ole tarvetta palata. 

Muutos yllätti suuruudellaan, sillä 
liitosta tullut arvio ennakoi tasoituskor-
jausten osuvan noin 10–15 prosenttiin 
pelaajista. Meillä kuitenkin lukemat kor-
jautuivat peräti kolmanneksen osalta. 
Näistä neljällä prosentilla nousi ja 28 
prosentilla laski, eli minkäänlaisesta nol-
lasummapelistä ei ollut kyse.

St. Laurencessa muutosten massiivi-
suus selittyy kahdella seikalla. Perintei-
nen tiukka linja tasoitusmääräysten nou-
dattamisessa on pitänyt pelaajiemme 
lukemat kohtuullisen hyvin pelitaitoja 
vastaavina - näin ei välttämättä muissa 
verrokkiseuroissa ole ollut. 

Toisaalta korttien palautuksessa meillä 
on vakiintunut käytäntö, jossa niin kut-
sutut huonot kortit päätyvät roskikseen, 
eivätkä ole toimiston työtä lisäämässä.

AHR:ssä ne eivät ole mukana, joten 

tältä osin laskelma väistämättä vääristyy. 
Tästä huolimatta emme vaadi yleisesti 
kaikkien korttien palauttamista, vaan 
siitä päättäminen jää yksittäiselle pelaa-
jalle.

Viesti edellä olevasta on välitetty Golf-
liiton tasoitustoimikunnalle. Mielen-
kiintoista on jäädä seuraamaan, vieläkö 
vuosilaskelman käyttöä tässä muodossa 
halutaan jatkaa.

yhDekSän Reiän kieRRokSeT
Neljännen, viidennen ja kuudennen tasoi-
tusryhmän pelaajilla on mahdollisuus  jät-
tää tasoituskortti myös yhdeksältä reiältä. 

Jos pelikunto tai  käytettävissä oleva 
aika sallii vain puolikkaan kierroksen ja 
tasoituksesi on yli 18,5, voit ilmoittaa 
pelitoimistoon kumman Kalkki-Petterin 
puolikkaan pelaat ja jättää siltä kortin 
toimistoon.  

Tässä yhteydessä korostuvat selkeät 
merkinnät. Huolehdithan siitä, että ne 
omalta kohdaltasi ovat yksiselitteisiä. 

EGAn määräysten mukaan täydeltä 
kierrokselta jätetään normaali 18 väylän 
tulos. Luonnollista on, ettei Pyhällä Lau-
rilla pelattaessa yhdeksän reiän korttia 
jätetä – sinnehän lähdetään aina pelaa-
maan täyttä kierrosta.

TaRkennukSia paikalliSSäänTöihin
Paikallissäännöstämme on poistettu va-
pautus verkoin suojatuista puista. Käy-
täntö on ollut golfin sääntöjen kannalta 
kyseenalainen (sääntö 24-2, poikkeus), 
mutta ensisijaisesti muutoksen takana on 
yhtenäinen malli Golfliiton kilpailumäärä-
ysten kanssa, joissa myyrä- ja jänissuojat 
on määritelty kentän oleellisiksi osiksi.

Kasvavia ja suojeltavia puita ei vastai-
suudessa tietenkään aikaisempaa ha-
nakammin ryhdytä vahingoittamaan. 
Vapautus tarvittaessa ilmoitetaan pai-
kallissäännöissä mainitulla oranssilla 
nauhalla.

Kun nämä suojelumerkinnät tulivat 
esille; eräät pelaajat ovat kummeksuneet 
kenttämme katajien vähäisiä värinauhoja. 

Varmana perinnetietona on kerrottu 
katajan rauhoituksesta ja sitä myöden 
automaattista vapautuksesta sen vaiku-
tuksesta. Aikaisemmin pylväskataja oli 
todella rauhoitettu, mutta sekin vain sa-
halta ja kirveeltä. Tämän kertonut asetus 
on jäänyt jo vuonna 2006 historiaan.

Kenttähenkilökunnan mielestä valtaosa 
katajistamme kestää pelissä muiden pui-
den ja pensaiden tavoin. Niitä varten ei 
bägiin ole syytä varata oranssia nauhaa.  

 Sääntö- ja tasoitustoimikunta

AHR hämmensi pelaajia

joka kolmannen 
tasoitus muuttui

Tasoitustoimikunta



20    Tietoväylä  St. Laurence Golfin sidosryhmälehti

Junioritoimikunta

k atson ulos ja näen aurinkoisen 
maiseman. Lumi on sulanut, mikä 
tarkoittaa luonnollisesti golffareille 

sitä, että kausi on aluillaan. 
Innokkaimmat pelaajat ovat ehtineet 

käydä jo ulkomailla pelaamassa ja harjoit-
telemassa. Toiset ovat vasta virittelemässä 
mailansa lyöntikuntoon ja totuttelemassa 
ajatukseen, että pääsee golfin pariin taas 
tänä kesäksi. Eikö se niin ole, että lahjatto-
mat treenaavat? 

Tämä ei ole ainakaan meidän juniorei-
den motto. Talven aikana on ehtinyt ta-
pahtua paljon. Juniorit ovat harjoitelleet 
paljon. 

Harjoitukset ovat sisältäneet paljon 
kaikenlaista. Osa junioreista on käynyt 
fysiikkaharjoituksissa kasvattamassa lyön-
tipituuksia ja ottamassa mittaa toisistaan. 
Osa taas on harjoitellut jopa enemmän 
kuin kolme kertaa viikossa omassa iha-
nassa talvihallissamme. Ja osa on tehnyt 
näitä molempia.

Näin kauniina päivänä on hyvä kirjoit-
taa tulevasta kaudesta. Se on todella ta-
pahtumarikas niin junioreille kuin koko 
seuralle.

Juniorit järjestävät monta kisaa kesän 

Talvi treenattiin kunnolla

junnuista uutta voimaa seuralle

aikana. Ensimmäinen niistä oli 11.5. pe-
lattu Kultakaksikko Open Scramble. Toi-
nen junioreiden vastuulla oleva kisa on 
jo suosituksi tullut perhepokaalikisa. Tätä 
kisaa varten on jokaisen napattava oma 
perheenjäsen mukaan viettämään päivää 
ja pitämään hauskaa. 

Kolmas junioreiden järjestämä kisa on 
kinkku Scramble  kauden viimeisimmillä 
viikoilla. 

TSemppiTouR Saapuu lohjalle
Eikä tässä vielä kaikki. Heti kesäloman alet-
tua vietetään kansainvälistä golfviikkoa, 
jolloin myös Lohjalla järjestetään junioreil-
le ohjelmaa, kuten esimerkiksi jo monena 
kesänä tutuksi tullut Free Drop -tapahtu-
ma. Tällöin kaksi alan ammattilaista tulee 
kertomaan vinkkejä ja pitämään hauskaa 
junioreittemme kanssa. 

Viikko jatkuu Lassin ja Elvin järjestämällä 
ystävägolfilla, jota juniorit ovat kokeilleet 
jo aikaisemmin talvella ystävänpäivänä. 
Tämä  tarkoittaa sitä, että juniorit saavat 
tuoda tapahtumaan yhden kaverin, joka 
ei golfaa, kokeilemaan lajia yhdessä mui-
den kanssa. Kaikkea kivaa on siis luvassa. 

Myös yksi kesän mainittava asia on se, 

että tänä vuonna Tsemppitour-osakilpailu 
järjestetään Lohjalla. 

Tätä tapahtumaa varten tarvitaan pal-
jon talkooväkeä, jotta saadaan homma 
toimimaan. Haastankin kaikki juniorit ja 
heidän vanhempansa, jotka vain kykene-
vät, osallistumaan talkoisiin, jotta saadaan 
aikaan onnistunut päivä niille junioreille, 
jotka kisassa pelaavat. 

Tietenkään ei pidä unohtaa kauden 
”tärkeintä” kisaa, joka on Juniorit vs. Senio-
rit Ryder Cup. En tiedä senioreista, mut-
ta juniorit ovat ainakin jatkaneet talven 
harjoittelua ulkona ja tähtäävät tottakai 
voittoon. 

Joten varokaa seniorit, täältä me juniorit 
tullemme (taas) ja pelaamme teidät vesi-
esteeseen!

kiiToS Tukijoille
Haluan vielä kiittää kaikkia niitä tahoja, jot-
ka ovat tukeneet Lohjan junioreita. Se että 
meillä on paljon niitä, jotka tukevat sekä 
rahallisesti tai jollain muulla tavalla meitä 
junioreita on ihan huippua.

Tähän tietenkin kuuluu meidän junio-
ritoimikunta, joka aina pitää junioreiden 
puolia ja järjestää kaikkea kivaa junioreille. 
Myös meidän valmentajamme Lassi an-
saitsee suuret kiitokset siitä, että on jaksa-
nut valmentaa ja leikkiä meidän kanssa. 
Toivottavasti Lassi jaksaa vielä tästäkin 
eteenpäin.

Ja sitten ovat tietenkin vanhemmat. Il-
man heitä ei saataisi mailoja eikä palloja, 
millä pelata. Eikä varmaan kyytejäkään 
niihin  kisoihin ja tapahtumiin mitä junio-
reilla on. Eli suuret kiitokset  kaikille!

Haluan myös haastaa kaikki pelaamaan 
ja harjoittelemaan paljon tulevalla kau-
della. 

Juniorit, muistakaa  seurata omia net-
tisivujamme (stlgjunnut.sporttisaitti.com) 
sekä facebook ryhmäämme!   

Sonja Hesso

Kuva: Junnut harjoittelivat paljon seuran talvihallissa.
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Kapteeni

Jos. Niinhän se usein alkaa golfarin lause 
terassilla. Jossiteltavaa kyllä aina löytyy ja 
luulenpa, että jossittelemalla jossiteltava 
ei lopu. Tarttis vissiin tehdä jotain.

Mitäs jos? Mitäs jos tehtäisiin tällä kau-
della asioita eri tavalla kuin on aina tehty. 
Kyseenalaistetaan tekemisiämme ja samal-
la siinä voidaan kyseenalaistaa toistenkin 
tekemisiä – siitä on ehkä helpompi aloit-
taa, ellemme ole peräti sitä jo tehneetkin.

Jos hommat ovat hoituneet aikaisem-
milla tavoilla ok, jatketaan samoilla lin-
joilla, ellei niistä ole koskaan aiheutunut 
hankaluuksia itselle tai muille. Jotain uut-
ta kannattanee kuitenkin kokeilla, vaikka 
ihan huvin vuoksi.

Mitäs jos vaikka pyrittäisiin nauttimaan 
golfista harrastuksena. Tai jos ei ole kos-
kaan osallistunut mihinkään ”leikkimieli-
seen” kilpailuun, nyt sen voisi tehdä. Jos 
ei itse halua kilpailla, voi kilpailufiiliksestä 
nauttia vaikka vapaaehtoishommissa.

Harjoittelu on mukavaa, kokeile vaik-
ka. Sen sijaan, että kiertäisi aina jomman 
kumman isoista kentistä, voisi vaikka tree-
nata pari tuntia ja kokeilla Pikku Lassea 
(par 3). Seurassamme on monia erilaisia 
harjoitteluryhmiä ja jos sopivaa ei ole, pe-
rusta oma, Lassi kyllä auttaa.

Mehän olemme sosiaalisia eläimiä, 
koska harrastamme golfia. Toimikuntia 
löytyy kyllä jokaiselle eikä niissä harjoiteta 
ikä- eikä muutakaan rasismia. 

Paitsi, että junnut eivät pääse sennuihin 
ja miehet eivät naistoimikuntaan, mutta 
sehän on todettu jo ajat sitten, että golf 
on oleellisesti muuttunut sen jälkeen kun 
naisetkin pääsivät golfklubeille. 

Harjoittelu on mukavaa, kokeile vaikka.
Kannattaa katsastaa junioreiden, midien, 

senioreiden tai naisten mukavat tapahtu-
mat. Rohkeasti mukaan vaan.

Mitäs jos opeteltaisiin kiittämään. Jos 
on aihetta. Kiitetään toimiston henkilö-
kuntaa, cäddäreitä, kenttähenkilökuntaa, 
ravintolatyöntekijöitä, kanssapelaajia ja 

Mitäs, jos jos oliskin mitäs jos?

kuka nyt kiitoksen ansaitseekin.
Ja jos ei joku muka ansaitse kiitosta, 

pyritään kuitenkin olemaan ystävällisiä ja 
antamaan asiallista kritiikkiä rakentavasti. 

Mitäs jos kerrankin tulisimme hyvissä 
ajoin kentälle ja valmistautuisimme huo-
lella kierrokselle. Olisimme varanneet Nex-
golfin kautta itsellemme ja seurueellemme 
ajan ja ilmoittaneet tekevämme tasoitus-
kierroksen, koska niinhän pyrimme aina 
tekemään jotta tasoitus pysyisi oikeana. 

Mahdollisesti kiittäisimme cäddäriä ys-
tävällisestä vastaanotosta ilmoittautues-
samme ja ravintolassa kiittäisimme mait-
tavasta tankkauksesta ennen kierrosta ja 
sitten lämmittelyn kautta kierrokselle. Ot-
taisimme kierroksen tosissamme, mutta 
ei totisesti, vaan pelistä ja onnistumisista 
nauttien.

Olisimme rennon asiallisesti pukeutu-
neet, ottaisimme tässäkin kanssapelaajat 

huomioon, kuten kaikessa muussakin 
toiminnassa. Olisimme edenneet kentäl-
lä ripeästi, vaikkakin turhia hosumatta. 
Olisimme haravoineet bunkkerit, pai-
kanneet griiniosumat, laittaneet divotit 
paikoilleen. Pelin jälkeen palauttaisimme 
tuloskortin toimistoon tai kirjaisimme sen 
itse ylös Nexgolfissa. Ja sitten terassille. 

Ai niin, tarkoitushan oli tehdä jotain eri 
tavalla kuin ennen, tämähän on varmaan 
se tapa, jonka ansiosta olemme jo golfelä-
mässä menestyneet. 

Mitäs jos jokainen golfari toisi edes ker-
ran kaudessa kentälle yhden kaverin, joka 
ei ole koskaan golfia kokeillut. Tämähän 
saattaisi vaikka innostua. Jos taas tämä 
sitten toisi yhden kaverin jne, meillä oli-
si kohta paljon kavereita, jotka tietäisivät 
miten mukavaa golf on. 

Tarjotaan vaikka kaverille pullakahvit ja 
annetaan kokeilla vähän mailoja rangella 
ja kehutaan, miten kaverilla on ihan sel-
västi luontaisia taipumuksia golfiin, Siistiä 
vai mitä?

Mitäs jos muistaisimme, kun itse aloit-
telimme golfia. Miten mukavaa oli kun sai 
tukea ja ymmärrystä ja pyydettäessä neu-
vojakin kokeneemmilta pelaajilta. 

Aloittelevan pelaajan ei kannata turhaan 
arastella tekemisiään, vaan reippaasti ja 
ripeästi toimia annettujen ohjeiden mu-
kaan. Mitäs jos ymmärrettäis ja tuettais.

Tässä  muutamia ajatuksia siitä, mitä 
voisi tehdä, jos ei ole jo tehnyt. Ja jos on jo 
tehnyt, mitäs jos keksisi itse jotain uutta, 
positiivista, erilaista muistaen, että golf-
han on vaan peli ja siksi se on niin muka-
vaa, että mekin sitä ihan vapaaehtoisesti 
harrastetaan. 

Meillä on St Laurence Golfissa loistavat 
puitteet ja upeita ihmisiä saman harras-
tuksen parissa. Pidetään siitä ja toisistam-
me hyvää huolta.

Mitäs, jos mennään tällä. Hauskaa kesää 
kaikille.  

Rampe

Kuva Kapteeni Rampe lyömässä kauden 
avauslyöntiä.
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Kenttämestari

T ulevana kesänä kenttähenki-
lökunnan määrä on suunnil-
leen sama kuin aikaisempina 
vuosina. Kahden kenttämes-
tarin lisäksi kenttä- ja piha-

alueita hoitaa yhteensä kaksikymmentä 
työntekijää mukaan lukien mm. rangen 
pallonkerääjä, talonmies, huoltomies ja 
puutarhuri. 

Tälle kertaa kausiapulaisten vaihtu-
vuus on ollut todella pieni ja niinpä 
kentällä pörrää vain kaksi uutta naamaa. 
Kokonaisuudessaan henkilökunta on 
koossa vain kesä-heinäkuun ajan eli sil-
loin, kun on koulujen kesäloma. Syksyä 
kohti väkimäärä pienenee asteittain sa-
malla kun nurmen leikkuutarve vähenee.

kilpailuT
Kentänhoidon kannalta kesä on siinä 
mielessä haastava, että heti kauden alus-
sa on kaksi isompaa kilpailua eli Audi FST 

Kenttähenkilökunnalla luvassa vilkas kesä

Lyöntipelin sM-kisat suurin haaste
Hoitopuolella mennään 
hyvin pitkälti vanhalla 
hyväksi havaitulla 
kaavalla koskien leikkuita, 
lannoituksia, jne.

ja FT:n osakilpailu toukokuun lopussa. 
Näin aikaisten kisojen haasteena on 

kevään eteneminen ja kenttien toipu-
minen talven jälkeen. 

Tätä kirjoittaessa lumet ovat sulaneet, 
ja pääsimme aloittamaan varsinaiset 
hoitotyöt viheriöille 22.4. Jos lämpötilat 
pysyvät alhaalla pitkälle kevääseen, niin 
kasvuun lähtö on erittäin vaivalloista ja 
lämmön lisäämiseen eivät kentänhoita-
jatkaan voi pahemmin vaikuttaa. 

On selvää, että jos nurmi ei kasva, niin 
mahdollisten talvituhojen korjautumi-
nen on hidasta ja kenttä ei välttämättä 
ole ns. kisakunnossa vielä toukokuussa. 

Vielä on turhan aikaista arvioida ken-
tän kuntoa näissä kilpailuissa, mutta se 
on varmaa, että kenttähenkilökunta te-
kee  parhaansa kisakunnon saavuttami-
seksi. Mutta lämpimien kelien puolesta 
ei voi muuta kuin toivoa parasta. 

Kesän päätapahtuma on heinäkuus-
sa pelattava lyöntipelin SM-kilpailut, 
mikä asettaa omat haasteensa kentän-
hoidolle. Heinäkuussa yleensä ruoho 
kyllä kasvaa, mutta sen leikkaaminen 
kisakuntoon aiheuttaa pieniä muutoksia 
normaaliin leikkuurytmiin. 

Tämän kokoluokan kilpailut otetaan 
huomioon jo talvella, kun tehdään ken-
tänhoitosuunnitelma. Esimerkiksi lan-

noitus on tehtävä siten, että ruoho py-
syy vihreänä ja hengissä, mutta toisaalta 
kestää kisan aiheuttaman stressin. 

Viheriöille suurin haaste on ehkä 
riittävän nopeuden saaminen ja sen 
ylläpitäminen koko kisaviikon ajan sa-
manlaisena. Siihen päästään oikealla 
lannoituksella, kastelulla, tehostetulla 
leikkuulla sekä jyräämisellä. 

Leikkuut sekä muut hoitotoimet teh-
dään kisaviikolla normaalia aikaisemmin 
aamulla ja osa illalla viimeisten pelaajien 
jälkeen. Märkä keli aiheuttaa myös yli-
määräisiä ongelmia kuten leikkuujätteen 
keräämisen pelialueelta.

Nykyinen hoitokalusto riittää hyvin 
tämänlaisen kisan läpiviemiseen. To-
sin kisaa edeltävällä viikolla jäsenistöltä 
pyydetään hieman kärsivällisyyttä Pyhää 
Lauria pelattaessa, koska todennäköises-
ti hoitokalustoa pyörii siellä normaalia 
enemmän. 

kenTän koRjaukSeT
Talven 2013 aikana kentällä tehtiin muu-
tamia korjauksia, jotka toivottavasti paran-
tavat pelattavuutta ja yleisilmettä kentillä. 

Kalkki-Petterin 10. väylän sekä Pyhän 
Laurin 10. väylän vesiesteet ruopattiin ja 
putsattiin helmikuussa. Ehkäpä tulevana 
kesänä pelaajat näkevät paremmin, kun 

Kuva  Suodatuskentän pohjan tekoaKuva  Pyhän Laurin 10-väylän lampi 
puhdistettuna.

Kuva Uutta tekniikkaa suodatukseen.
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Kenttämestari

avauslyönnin jälkeen pallo loiskahtaa 
veteen eikä uppoa kaislikkoon niin kuin 
aikaisemmin. 

Näiden ruoppausten lisäksi maisemaa 
muutti klubirakennuksen vieressä (18. 
viheriön takana) olevan suodatuskentän 
uusiminen. Alkuperäisessä kunnossa ole-
van klubirakennuksen harmaiden vesien 
puhdistamiseen tarkoitettu järjestelmä 
oli tullut tiensä päähän ja se piti uusia. 

Samalla jouduttiin tai saatiin hyvä syy 
harventaa Kalkki-Petterin 10. teen oikeal-
la puolella olevia istutuksia. Maisema on 
hetken aikaa hieman erinäköinen, mutta 
äkkiä silmä siihen tottuu. Näkymä ran-
gelta viimeiselle viheriölle ainakin parani 
melkoisesti.  

Tulevana kautena ei kentällä tehdä 
kovinkaan paljon muita korjaustöitä 
ruoppausten lisäksi. Tämä johtuu viime-
syksyisen yhtiökokouksen päätöksestä 
siirtää kenttien kehittämissuunnitelmaa 
myöhemmäksi. 

Kevään aikana viimeistellään viime 

syksyn ja talven jäljiltä olevat keskeneräi-
set projektit. Varsinaisen hoitobudjetin 
puitteissa ei suuria korjauksia tehdä, 
vaan lähinnä hoidetaan ja ylläpidetään 
olemassa olevia nurmipintoja.

Esimerkiksi monet bunkkerikorjaukset 
odottavat toisenlaisia päätöksiä, koska 
niitä ei pelkästään hoitoa tehostamalla 
saada kuntoon. 

Kastelujärjestelmän (Kalkki-Petteri) 
kohdalla toivotaan sateista kesää, jotta 
suuria korjauksia ei tulisi ja järjestelmä 
toimisi ainakin tyydyttävästi. 

TuRvalliSuuS kenTällä ja ToiSTen 
huomioon oTTaminen
Näin kauden aluksi on taas hyvä muis-
tuttaa muutamista turvallisuusohjeista 
golfkentällämme. 

Pelaajan tulee muistaa, että kentän-
hoitajilla on etuoikeus liikkua kentällä 
ja tehdä työnsä turvallisesti. Jos pelaaja 
joutuu odottamaan lyöntivuoroaan ken-
tänhoitajan takia, niin lyöntilupa tulee 

kättä heilauttamalla vain ja ainoastaan 
kentänhoitajan toimesta. 

Emme pyri tarpeettomasti hidasta-
maan peliä, mutta joskus on pakko lei-
kata esim. työn alla oleva alue loppuun 
ennen kuin lyöntilupa tulee.

Joka kesä tulee muutamia ikäviä lai-
minlyöntejä ilmi, mutta niistä rapor-
toidaan eteenpäin, ja seuralla on omat 
sanktiojärjestelmänsä tällaisten pelaajien 
varalle. Henkilövahingoilta olemme tois-
taiseksi välttyneet ja toivottavasti myös-
kään tulevana kesänä niitä ei tule. 

Toivomme kärsivällisyyttä varsinkin ar-
kiaamuisin pelaavilta, koska silloin konei-
den ruuhka kentällä on pahin. Yleensä il-
tapäivällä klo 15.00 jälkeen eivät kentällä 
koneet pyöri, joten silloin on hiljaisem-
paa, jos sitä arvostaa. 

Ja muistetaan vielä, että tervehtimi-
nen kuuluu hyviin käytöstapoihin, puolin 
ja toisin.  

Hyvää golfkesää
Kenttämestarit 

Kuva Vakituinen kenttähenkilökunta vasemmalta Mikko Lindberg, Juha Harinen, Leena Oksanen, Juho Sillantaka, Toni Nevalainen, 
Irmeli Vilenius, Lea Koski, Jouni Harinen ja Jan-Erik Juopperi.

Lyöntipelin sM-kisat suurin haaste
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Pelitoimisto

S ieltähän se kevät tulla putkahti ja tätä 
kirjoittaessa tuli tieto, että kenttä auke-
aa ti.30.4.

Tänä keväänä pelaajat ovatkin olleet 
kuin tulisilla hiilillä ja käyneet täällä toimistossa 
moikkailemassa vielä lumikinosten keskellä.

Muistakaahan käydä hakemassa jäsenkort-
ti, sekä klubi/avainasiakaskortti ja platinakortti 
pelitoimistosta.

Caddiemastereina toimivat ennestään tutut 
kasvot Teemu Tolppala, Johanna Ovaska, Re-
becka Eskola ja Netta Kiiskinen. Uutena tulok-
kaana toivotamme tervetulleeksi Emma Sand-
bergin, joka onkin monelle tuttu kentiltämme.

Tässä on nyt hieno mahdollisuus kiittää ja 
kumartaa kaikkia vapaaehtoisia, jotka toimi-
kunnissa hääräävät. SUURI KIITOS myös niin 
vanhoille kuin uusille vapaaehtoisille, jotka 
toimivat kisoissa aina niin aktiivisesti mukana. 
Olette kultaakin tärkeämpiä.

Aurinkoista kesää ja upeita lyöntejä, toimis-
tolla nähdään!  

Susanna Holm
Palvelupäällikkö

Rebecka eskola
kerro itsestäsi muutamalla sanalla?
Olen 19-vuotias Rebecka Siuntiosta. Puhun suo-
mea, ruotsia, englantia ja vähän saksaa. Espanjaakin 
olen opiskellut. Luonteeltani olen positiivinen ja 
tunnollinen. Minulla on edessäni neljäs caddiemas-
ter kesä.

mikä caddiemasterin työssä  viehättää?
Caddiemasterina saan työskennellä ihmisten parissa, ja saan myös olla  
golfharrastukseni kanssa tekemisissä. Pidän myös työn monipuolisuudesta, 
jokainen päivä on erilainen.

millainen golffari on ihanneasiakkaasi?
Ihanneasiakkaani on hyväntuulinen ja tulee ajoissa ilmoittautumaan peli-
kierrokselle ... :) Ruuhkaisina päivinä hänellä riittää kärsivällisyyttä.

millaiset ovat odotuksesi tulevasta kesästä?
Hyvä tiimi on jo taattu, joten toivotaan vielä paljon aurinkoisia golfpäiviä!  

Cädärit saapuvat…
…kesä tulee!

Kuva: Toivotan myös 
uuden työkaverini 
Jennin lämpimästi 
tervetulleeksi taloon.



lupaukSeT  
Tälle vuoDelle
��Hymyillen palvelemme kaikkia 

asiakkaita vaikka olisikin  
”huono” päivä

��Kaikkia tervehditään ja  
pidetään positiivinen ote  
asiakkaiden kohtaamisissa.

��Loistava asiakaspalvelu, iloinen 
asiakas – motto!

johanna ovaska
kerro itsestäsi muutamalla sanalla?
Opiskelen tällä hetkellä musiikkipedagogiik-
kaa pääaineenani viulu, ja olen nyt toista ke-
sää caddiemasterina St. Laurence Golfissa. 
Kesäisin vietän paljon aikaa rannalla pela-
ten lentopalloa. 

mikä caddiemasterin työssä  viehättää?
Caddiemasterin työssä viehättää erityisesti sen mo-
nipuolinen työnkuva, mukavat asiakkaat sekä työn sosi-
aalisuus. 

millainen golffari on ihanneasiakkaasi?
Ihanneasiakas on varmasti golffari, joka lähtee pelitoimis-
tosta hyväntuulisena ja tyytyväisenä palveluun. 

millaiset ovat odotuksesi tulevasta kesästä?
Toivon, että tuleva kesä tuo tullessaan lämpimät golfsäät, 
uusia tuttavuuksia ja GreenCardin.  Mukavaa golfkesää 
kaikille!  

Teemu Tolppala
kerro itsestäsi muutamalla sanalla?
22 v. merkonomi Lohjalta. innostuin golfista 
pari kolme vuotta sitten ja todella innokas pe-
laamaan.

mikä caddiemasterin 
työssä  viehättää?
Cädärin työssä viehät-
tää, että saa olla teke-
misissä lajin, sekä asi-
akkaiden kanssa

millainen golffari on 
ihanneasiakkaasi?
Ihanne asiakas on sel-
lainen, joka on varan-
nut etukäteen ajan tai 
tietää kumpaa kenttää haluaa pelata ja milloin.

millaiset ovat odotuksesi tulevasta kesästä?
Odotukset ovat todella korkealla, kun viime 
syksystä jäi hyvä maku.  

emma Sandberg
kerro itsestäsi muutamalla sanalla?
Reipas, iloinen ja monelle lohjalaiselle tuttu golffari

mikä caddiemasterin työssä  viehättää?
Sosiaalinen työympäristö ja rakkaus lajiin nimeltä golf.

millainen golffari on ihanneasiakkaasi?
Rauhallinen, huumorintajuinen ja sellainen joka on tullut 
golfkentälle nauttimaan golfista. Stressaamiselle löytyy 
varmasti muitakin paikkoja.

millaiset ovat odotuksesi tulevasta kesästä?
En ole ennen ollut caddiemasterina joten en tiedä mitä odottaa, mutta  
toivon aurinkoista säätä, aurinkoisia ihmisiä ja positiivista asennetta tiskin  
kummaltakin puolelta.  
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Senioritoimikunta

Tuusantie 1, Linjaportti, Nummela
 Puh. 010 237 2060

www.synsam.fi
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v iime vuoden marras-
kuun 18. päivänä sain 
avaukseni par3:lla jol-

lain tavalla lammen jäälle. 
Mietiskelin, tuleeko rankku, 
jos menen lyömään jäältä ja 
mennessäni putoan jäihin. Oli 
soitto Sakullekin lähellä. Päätin 
kuitenkin, että kolmas lähtee. 

Sorrin Matti osui paikalle ja 
siitä lähti myös kauden 2013 
suunnittelu.

Tänäkin vuonna aloitimme 
kauden klubi-illan merkeissä 
23.4. Kahvitus ja tuotteiden esit-
tely vaativat muutaman puhe-
linsoiton ja sähköpostin.  Paikalla 
oli ennätykselliset 47 jäsentä.

Matti lupautui vielä tämän 
kerran hoitamaan kesällä maa-
nantaiset treffit. Sovimme, että 
muutoksia edellisiin vuosiin ei 
ole tarvis tehdä, joten treffit 
jatkuvat joka toinen maanan-
taiaamu. Ilmoittautuminen 
caddiemastereille edellisenä 
perjantaina klo 16 mennessä. 

Senioreiden toiminnan kivijalka

yhteistyöllä seuratoimintaa tehdään
viikkokilpailu TiiSTaiSin

Viime kaudella pelattiin uudis-
tetussa muodossa ensimmäistä 
kertaa viikkokilpailut. Makko-
sen Jouko kun muutti talveksi 
Espanjaan, tapahtuivat kilpailu-
valmistelut sähköpostilla. 

Ensimmäinen posti oli ky-
selevä: miten siellä Espanjassa 
se työttömyys näkyy, miten 
vaikuttaa tiukka taloudellinen 
tilanne, paljonko parturi mak-
saa ja mikä on vointinne? Lo-
pussa tietysti pienellä tekstillä 
kysymys Joukolta, jatkaako 
hän viikkokisojen vastaavana. 

Paluupostissa tuli myöntä-
vä vastaus varauksella, että 
ei välttämättä ihan kaikkeen 
kerkiä. Lupasin jeesata tarvit-
taessa.

Viikkokilpailu pelataan tiis-
taisin. Pelaajan valittavissa on, 
kummalla kentällä pelaa. Tii-
vaihtoehtojakin on. Erittäin tär-
keää on merkitä pelaamansa tii, 

muutoin seuraa hylkääminen. 
Kisapäiviä on kaikkiaan 18 

ja lopuksi pelataan finaali 
kutsukilpailuna. Kilpailukutsu 
ja pelipäivät löytyvät kilpailu-
kalenterista. Osallistumismak-
suista suurin osa palautetaan 
PD-Golfin lahjakortein palkin-
toina.

neljä SeuRaoTTelua
Seuraotteluita meillä on neljä, 
kaksi kotona ja kaksi vieraissa. 
Talven aikana sain seurajoh-
don hyväksynnän siihen, että 
vierasotteluiden pelimaksut 
hoidetaan ry:n/senioritoimi-
kunnan kautta. 

Uskon, että joukkueiden 
saamisessa seuraotteluihin ei 
ole vaikeuksia. Kaikkiin seura-
otteluihin ilmoittautuminen ta-
pahtuu Nexgolfissa tai soitolla 
toimistoon. Jos pelaajia ilmoit-
tautuu enemmän kuin joukkue 
käsittää, niin senioritoimikun-
nan pj valitsee joukkueen. 

Valinnan tärkein kriteeri on, 
että mahdollisimman moni 
seuramme seniori pääsee  
osallistumaan mielenkiintoi-
siin seuraotteluihin 

Kotiottelut: StLG–Kurk, 14.6. 
ja StLG–EGS, 4.7. järjestyivät 
yhdellä yhteydenotolla ja ly-
hyellä odotusajalla. Vierasot-
telut Pickalassa ja Nordcen-
terissä vaativat jo useamman 
sovittelevan postin. Lopulta 
päivämäärät löytyivät; NGCC–
StLG–HGK alustava pvm 12.6. 
ja PGC–StLG–Kurk–MGC 9.9. 

Rantasen Riston kanssa 
soittelimme talvella muuta-
man kerran, kun järjestelim-
me senioreiden reikäpelimes-
taruuskilpailuja. Muutoksena 
edelliseen on, että nyt ilmoit-
taudutaa Nexgolfiin, jossa il-
moittautuminen löytyy kilpai-
lukalenterista.

Uudenmaan alueen seniorit 
(UAS) pelaavat kauden aikana 
seurakohtaisesta mestaruu-
desta. Mukana on yli 30 seu-
raa. Pelimuotona on reikäpeli 
ja joukkueeseen kuuluu kol-
me miestä ja kaksi naista. 

Ensimmäinen kierros pe-
lataan jaetuissa lohkoissa 
kesäkuun aikana, joista loh-
kovoittajat jatkavat cupina 
aina finaaliin asti. Naumasen 
Pekka vastaa meillä tästä ta-
pahtumasta.

Kilpailutoimikunnan koko-
uksessa päätimme perintei-
sen Juniorit vastaan Seniorit 
Ryder Cupista. Pelipäivän löy-
täminen teetti työtä, 28.–29.6. 
tuntui parhaalta. 

Senioreiden kapteeni ja 
kilpailuvastaava on Hannele 
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www.venelindberg.fi 

Heino. Hän kokoaa joukkueen 
ja järjestää tapahtuman yh-
dessä junnuvastaavan kanssa.

Sorrin Annelta kysyin, ottai-
siko hän taas kesän pelimatkan 
järjestettäväkseen. Näin us-
kalsin tehdä, kun Anne muis-
tini mukaan lupasi olla apuna 
mahdollisuuksiensa mukaan, 
kun vaihdoimme puheenjoh-
tajan nuijaa vuosi sitten. 

Mecki sähkötti hallituksen 
jäsenille tiukasta kulukuurista 
ry:ssä. Siitä saimme naistoi-
mikunnan Pia-Liisan kanssa 
idean yhteisestä matkasta. 
Naistoimikunta ja Anne hyväk-
syivät ideamme ja  nyt Anne 
yhdessä naistoimikunnan Kat-
rin kanssa suunnittelee kesäis-
tä pelimatkaa.

Lähdesmäen Pekan kans-
sa olemme kehitelleet syksyksi 
samantyyppistä pelimatkaa, 
jonka teimme männä vuonna 
Viroon. 

Talven pimeinä iltoina tuli 
mieleeni jonkun uuden kil-
pailun järjestäminen syksyl-
lä. Kallion Jormalta kyselin, 
voisko hän järjestää sponso-
rointia senioreiden avoimiin 
kilpailuun. Suostui yrittämään 
ja minä jatkoin kehittelyä. Kil-
pailutoimikunnassa päiväksi 
määrittelimme 26.9. 

Kilpailun pelimaksuista ajat-
telin, että puolet sijoitetaan 
palkintoihin, neljännes Jalon 
rahastoon junioreille käytet-
täväksi ja loput ry:lle. Sarjat 
ja pelimuodot: M55-scr, M55-
hcp, M65-pb ja N50-pb. Nex-
golfin kilpailukalenteriin tulee 
kutsu kesän aikana.

Viime syksynä Mattilan 
Teppo kysäisi, voisko seniori-
toimikunta järjestää kauden 
loputtua esim. Kisakalliossa lop-

puverryttelyn tapaisen tapah-
tuman. Hyvä ajatus ja vinkki.

Range avattiin 15.4. ja seu-
raavana päivänä tapasin Te-
pon harjoittelemassa. Jutus-
telun jälkeen Teppo lupautui 
loppuverryttelyn vastaavaksi.  
Yhteistyöllähän tätä seuratoi-
mintaa tehdään. Ja sillä yhteis-
toiminnalla päästään siihen, 
ettei kukaan yksin joudu kaik-
kia tekemään. Näin saadaan 
myös jatkuvuutta aktiiviseen 
seuratoimintaan. Rakenne-
taan yhdessä, ei hajoiteta.

Kilpailutoimikunnassa se-
nioritoimikunnan järjestely-
vastuukilpailuksi nimettiin 
vielä 24.5. pelattava Suomen 
Golfsenioreiden organisoima 
Audi-FST 1. osakilpailu . Silloin 
kentällemme tulee 120 huip-
putasoista senioria.

Lisäksi saimme järjestelyvas-
tuun 21.9. pelattavaan Every-
bodiin.  Vastuuhenkilöinä 
toimivat Anne ja Matti Sorri. 
Tässä kilpailussa jokainen pal-
kitaan, koska jokainen tuo tul-
lessaan palkintopöydälle pal-

kinnon ja vuorollaan jokainen 
valitsee kilpailun päätyttyä 
haluamansa palkintopöydältä. 
Kilpailu pelataan 21.9.

Tulevana kesänä kentilläm-
me pelataan useita suurkilpai-
luja, joihin toimitsijatehtäviin 
tarvitaan monta aktiivista seu-
ran jäsentä. Kahtena vuonna, 
jotka olen seuran jäsenenä 

ollut, olen tavannut toimitsi-
jatehtävissä paljon senioreita. 
Kun tarve on nyt suuri, otam-
me me entiset aktiiviset jokai-
nen yhden uuden kaverin va-
paaehtoistyöhön, eikös vaan! 
Toimitsijoina pääsemme seu-
raamaan kisat aitiopaikalta.  

Paavo Reunanen

Senioritoimikunta

Kuva: Senioritoimikunnan vetäjä Paavo Reunanen pääsee 
kentälle jo ilman suksia ja karvahattua.
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Naistoimikunta

k äynnistimme tämän golfkauden 
naisten avajaisten merkeissä 29.4. 
Tälläkin kertaa Klubitalomme täyt-

tyi iloisista ja innokkaista lajia rakastavis-
ta ladygolffareista.  Oli mukava vaihtaa 
kuulumisia, tutustua uusiin golffareihin 
sekä kertoa kauden tapahtumista ja kil-
pailuista. 

2013 naistoimikunnassa vaikuttavat 
Ladykapteeni Pia-Liisa Meriranta, Nea 
Rantanen, Marjut Mäkelä, Katrin Par-
konen ja Anu Parvela-Säde. Naistoimi-
kunnan tehtävänä on järjestää kilpailuja 
ja muuta toimintaa seuramme naispuo-
liselle jäsenistölle. 

Kauden ohjelmasta on yritetty raken-
taa mahdollisimman monipuolinen niin, 
että mukana on erilaisia pelimuotoja si-
sältäviä peli-iltoja, kilpailuja sekä seura-
otteluita. 

TapahTumia RiiTTää
Naisten tapahtumakalenteri on mukava 
työkalu pelikauden suunnittelussa. Jokai-
nen voi laatia oman, ehkä tavoitteellisen-
kin kausiohjelman niin pelillisten taitojen 
kuin sosiaalisten kontaktien luomisessa. 

Myös kilpaileminen kuuluu golfiin, ja 
vain naisille järjestettyihin kisoihin osal-
listuminen on hyvä tapa aloittaa kilpai-
leminen ja saada rutiinia. 

Helposti unohdamme sen, että nais-
toimikunnan tapahtumiin osallistumi-
seen riittää, kun on suorittanut green 
cardin ja on golfseuran jäsen.

Rohkeasti vaan mukaan, samalla tu-
tustuu toimintaamme ja muihin lady-
golffareihin!

Kesällä järjestettävät St Laurence La-
dies Day 9.6. ja Optikko Nyman Synsam 
Open 7.7. ovat  ”vain naisille” -kilpailuja. 
Naisten sunnuntaina pelaamme Roosa 
nauha -golfia rintasyöpätutkimuksen 
hyväksi. Yhteistyökumppanimme on tä-
näkin vuonna Nordean Lohjan konttori. 

Naistoimikunta innokkaana kesään

kaikki rohkeasti mukaan toimintaan

”Lohjan Nordea haluaa olla mukana 
Ladies Day Open golftapahtumassa, 
koska koemme sen tärkeäksi kokoavaksi 
tapahtumaksi, jossa naiset voivat yhdessä 
kilpailla hyvän asian puolesta. Roosa Nau-
ha-kampanja on Nordealle, naisvaltaisena 
työpaikkana, lähellä sydäntä”,  konttorin-
johtaja Kirsti Hyytäinen sanoo.

Liisa Nyman Optikko Nyman Syn-
samista sanoo, että Synsam Open on 
kilpailu, jossa eri tasoituksella pelaavat 
voivat pelata yhdessä. 

”Kilpailu on avoin, sisältäen pistebo-
gey- ja lyöntipelisarjan. Osallistujat voi-
vat kutsua mukaan ystäviään muiltakin 
paikkakunnilta. Jokainen kilpailija palki-
taan, joten näistä kilpailuista voi lähteä 
kotiin hyvillä mielin. Hyvä yhteishenki ja 
tunnelma on ollut mahtava kokea!”

Tiedotamme naisten tapahtumista 
sekä kaikesta golfiin liittyvästä seuran 
nettisivuilla.  Naisten tapahtumiin on 
mahdollista ilmoittautua Nexgolfin kaut-
ta omilla henkilökohtaisilla tunnuksilla 
tai tehdä ilmoittautuminen caddiemas-
terin kautta.

mikä on Sinun TaRinaSi?
Meillä jokaisella on oma tarinamme siitä, 
miten päädyimme meille niin rakkaan la-
jin pariin. Mikä on sinun tarinasi?

Nea: ”Innostuin tähän koukuttavaan 
lajiin ja pelaamisen aloitin vuonna 
2004. Vaikkakin pelaaminen rajoittuu 
viikonloppuihin ja loma-aikoihin, kertyy 
pelikierroksia kaudessa ihan mukava 
määrä. Tuleva kesä on viides kesäni nais-
toimikunnassa. On ollut ilo olla mukana 

Kuva: Naistoimikunnan jäsenet vasemmalta Nea Rantanen, Pia-Liisa Meriranta, 
Katrin Parkonen, Marjut Mäkelä ja Anu Parvela-Säde.
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järjestämässä naisille tapahtumia, jossa 
parasta on tietysti se, että olen näiden 
vuosien aikana saanut tutustua moniin 
ladygolffareihin.”

Marjut: ”Innostuin golfista Vierumä-
en viikonloppukurssilla parisen vuotta 
sitten.

Mieheni pyynnöstä lähdin lopulta 
kokeilemaan golfia. Lajiin tutustuminen 
tuntui luontevalta nyt, kun tyttömme 
ovat nuoria naisia ja aikaa on enemmän.

Suoritin golfin ajokortin vuonna 2011 
Lohjalla Turkka Stenlundin hyvien op-
pien avulla.

St. Laurence tuntuu mukavalta pai-
kalta pelata. Täällä tapaa myös vanhoja 
luokkakavereita ja muita tuttuja. Nais-
toimikunnassa  iloa tuo hyvä ja hauska 
ilmapiiri.

Pidän tiimityöskentelystä ja tiimiläis-
ten asenteesta: yhdessä teemme hyvää 
naisgolfin eteen. 

Toivon, että esimerkillämme saamme 

toimintaan mukaan paljon uusia golfa-
reita.”

Anu: ”Kokeilin golfia opiskeluaikoi-
nani 20 vuotta sitten eikä laji tuntunut 
omalta. Tässä uskossa olin, kunnes kaksi 
vuotta sitten suostuin kokeilemaan lajia 
uudelleen työkavereiden kanssa. Siitä se 
sitten lähti. Perehdyin kevättalvella 2012 
golfin saloihin Turkka Stenlundin kurs-
silla ja suoritin green cardin vapun alla 
2012.

Lähdin mukaan naistoimikuntaan, sillä 
haluan oman aktiivisuuteni kautta roh-
kaista myös muita golfarin taimia mu-
kaan toimintaan. Uskon, että vain teke-
mällä, osallistumalla ja pelaamalla oppii!”

Katrin: ”Naistoimikuntaan lähdin mu-
kaan, koska tuntui luontevalta olla muka-
na järjestämässä tapahtumia seuramme 
naisille, jotta pelaaminen olisi mielekästä 
kaiken tasoisille ja ikäisille naisille.  Aluksi 
hieman epäröin, kun kokemusta vastaa-
vanlaisesta toiminnasta ei erityisemmin 

ollut, mutta iloinen ja energinen ilmapii-
ri naistoimikunnassa vakuutti pian, että 
yhdessä onnistutaan vaikka kokemusten 
varasto olisi pientä.”

Pia-Liisa: ”Totaalinen golfhurahdus 
iski 2009, jolloin liityin StLG:n jäseneksi. 
Pelaan golfia kentän avauduttua aina 
syksyn viimeiseen mahdolliseen pelipäi-
vään asti. Lajin haasteellisuus, luonto ja 
pelikaverit jaksavat pitää yllä ”pelipoltet-
ta”. Rakastan aamukierroksia ja olen jopa 
aloittanut talviharjoittelun. 

Naistoimikunnassa toimiminen on 
opettanut minulle varsin paljon uusia 
asioita golfista ja siitä mitä kaikkea lajiin 
kuuluu. Naistoimikunnan toiminnassa 
varmasti se kaikkein mukaansa tempaa-
vin asia on se, että voimme tällä meidän 
toiminnalla tehdä jotain koko golfyhtei-
sön hyväksi. Se, jos mikä tuntuu muka-
valta.”  

Naistoimikunta

Kuva: Naisten kauden 
avajaisia vietettiin  
huhtikuun lopulla klubi-
talon ravintolassa ja 
ulkona jumpataten

Kuva: Toimitusjohtaja 
Mecki Kåhre kertoo 
avajaisissa tulevan 
kauden tapahtumis-
ta.

Naistoimikunta



30    Tietoväylä  St. Laurence Golfin sidosryhmälehti

Mid-Am toimikunta

golf-kesä tapahtumia täynnä
T ervehdys Mid-pelaajat, nyt on saatu uusi golfkausi 2013 

alulle myös StLG Mid-pelaajille.
Kuka on midi-pelaaja? Mideihin kuuluu nainen tai mies, 

joka on syntynyt vuonna 1978 tai aikaisemmin, eli täyttää tänä 
vuonna 35 vuotta tai enemmän.

STlG miDien ToiminTa vuonna 2012
Kauden 2012 midi-korttien pelaaminen aloitettiin heti kentän 
avauduttua. Midi-kortteja pelattiin kaikkiaan 806 kappaletta, yh-
teensä 51 pelaajan voimin, joista naisia 9 ja miehiä 42. 

Ahkerin midi-kortin jättäjä oli edellisvuosien tapaan Petri Hes-
so 62 kortilla. Ahkeria kortin jättäjiä olivat myös Hannu Teivas-
tenaho 53 korttia, Aarre Mäenpää 52 korttia, Juha Suominen 42 
korttia ja Kimmo Virtanen sekä Ari Kalenius 40 korttia.

Näillä kierrosmäärillä tasoitus lienee kohdallaan.
 Kuukausikilpailuja (hcp 3 parhaan kortin KA) pelattiin 
toukokuusta syyskuuhun

Kuukausikisojen voittajat vuonna 2012:
Kuukausi Pelaaja Sponsori
Toukokuu Ari Kalenius  Ismet Kebab
Kesäkuu  Arto Ranua Scandic hotels
Heinäkuu Arto Ranua Oy Klim-ko Ltd
Elokuu Ari Kalenius Optikko Nyman Synsam
Syyskuu Arto Ranua Lohjan Sähkö ja Automaatio Oy
StLG:n Mid-Am-toimikunta kiittää kuukausikisan sponsoreita, 

kuten myös midi-iltapäivien sponsoreita, joita pidettiin 2 kpl. 
Muiden midi-korttien perusteella järjestettyjen kilpailuiden 

tulokset.
StLG Mid tour scratch
Miehet valkoinen Michelsson Jani  70 lyöntiä
Naiset sininen   Rantanen Nea 83 lyöntiä
10 parhaan kortin hcp KA
1. Ranua Arto 68,9
2. Kalenius Ari 69,8
3. Kärjes Panu 70,2
Midien edustuspelaajat osallistuivat Golf Balancen Mid tourille 

sekä ns. “Isojen Poikien” -reikäpelisarjaan, jossa StLG:n lisäksi ovat 
mukana Pickala Golf, Espoon Golfseura ja Helsingin Golfklubi.

jan miChelSSon meneSTyi
Jani Michelsson oli kahdestoista midien EM kisoissa  (8.–10.6.2012 
Estonian GCC, Viro).

Jani Michelsson pelasi kierrostulokset 75, 75, ja 76. Yhteistu-
los +10 oikeutti sijaan 12. Sijoituksellaan Jani varmisti paikkansa 
midien maajoukkueessa ja edustusoikeuden vuoden 2013 EM-
kisoihin.

Lisäksi menestystä tuli myös kotimaisilla kentillä. Jani voitti 
8.9.2012 Kytäjällä pelatun Golf Balance Mid Tourin osakilpailun. 

Jani Michelssonin sijoitukset Golf Balance Mid Tourilla kaudella 
2012:

26.-27.5.2012  Meri-Teijo Golf  T5
16.-17.6.2012  Pickala Forest  5
13.-15.7.2012 Nordcenter Fream (SM)   T5
4.-5.8.2012  Espoon Golfseura  T7
8.-9.9.2012  Kytäjä Golf  1
Jani sijoittui lopputuloksissa 3. sijalle.
Suomi-Ruotsi maaottelun, jossa Jani oli mukana joukkueessa, 

vei tällä kertaa Ruotsi.
Midien lyöntipelin Euroopan mestaruuskilpailu pelataan tänä 

vuonna Slovakiassa Penati Golf Resortissa 6.-8.6.2013. Mukana on 
tietenkin Lohjalta Suomen Mid-maajoukkueessa paikkansa viime 
vuonna varmistanut Jani Michelsson.

stlG:n MiD-aM-toiMinta  2013
Midi-korttien pelaaminen alkaa, kun kenttä on tasoituskelpoinen. 

Midi-kortteja (StLG:n Mid-Am Tour) voi pelata jokainen Midi-
ikäinen. Kortin hinta on 2 euroa ja sen voi lunastaa toimistosta.
Kaikki kortit palautettava kierroksen jälkeen täytettynä toimis-
toon. Korttiin tulee täyttää seuraavat tiedot: nimi, tasoitus, slope, 
miltä tiiltä pelattu (puuttuu noin 10% korteista) sekä nettotulos 
valmiiksi laskettuna.

Kuukausikilpailun paras palkitaan, kolmen parhaan kortin net-
totuloksen keskiarvon perusteella. 

Sponsoreina 2013:
• toukokuu, Lohjan paahtimo /cafe barista
• kesäkuu,  Scandic hotels
• heinäkuu,  Oy Klim-ko Ltd 
• elokuu,  Optikko Nyman Synsam 
• syyskuu,  Lohjan Sähkö ja Automaatio Oy
Koko kauden parhaat palkitaan kauden päättäjäisissä, syksyllä, 

10 kortin nettotuloksen keskiarvon perusteella: parhaat valkoi-
selta tiiltä pelatut bruttotulokset (miehet) ja parhaat siniseltä 
tiiltä pelatut bruttotulokset (naiset).

Midien kilpapelaajat osallistuvat ns. isojen poikien reikäpeliin, 
Golf Balance Mid-Tourille ja parhaat myös kansainvälisiin kisoihin. 

Midi-iltapäivät vietetään ja pelataan vuonna 2013 yhdessä 
Challenge+21v kisojen kanssa samaan aikaan. Pelipäivät ovat:

19.5.2013 Kalkki Petteri, 30.6.2013 Kalkki Petteri,
11.8.2013 Kalkki Petteri, 29.9.2013 Pyhä Lauri
Toivotamme kaikki midi-ikäiset mukaan kesän toimintaan ja 

midi-kortteja pelaamaan.  

Midit ahkerina
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Päivämäärä Kilpailu/tapahtuma Pelimuoto

24.5. AUDI FST (A) 18 scr/lp

26.5. Esbecon Golf Challenge (StLG/HSGC) 36 hcp/lp

28.5. FT Pro-Am 18 r.

29 – 31.5. Finnish Tour (A) 54 scr/lp

2.6. Honda Open (A) 18 hcp/pb/lp

6.6. -> Senioreiden Reikäpeli Mestaruus scr

9.6. Ladies Day Open 18 hcp/pb/lp

13.6. WCGC (Firma Golf MM osakilpailu) 18 hcp/lpb

15.6. JAZZ-Golf Open 18 hcp/scramble lp

21.6. Midsummer Väylä 19 Open 18 hcp/pb

28 – 29.6. Juniorit/Seniorit Ryder Cup

2.7. Tsemppi Tour

6.7. Virkkala Trophy 18 hcp/scramble lp

7.7. Optikko Nyman Ladies Open (A) 18 hcp/pb/lp

11.7. Perhepokaali 18 hcp/greensome lp

17 – 20.7. Lyöntipeli SM 72 scr/lp

21.7. SGL Pj. Päivät 18 r.

28.7. Jalo´s Shoot Out 18 scr/lp + 9 shoot-out

10.8. Pop Finland Scramble 18 hcp/scramble lp

17.8. Volvo World Challenge (A) 18 hcp/pb/lp

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

24 – 25.8. StLG Lyöntipeli Mestaruus 54 scr/lp

31.8 – 1.9. Seniorit/Juniorit Mestaruuskilpailu ? 36 scr/lp ?

7 – 8.9. MID TOUR 6 36 scr/lp

15.9. Viikkokilpailun Finaali 18 hcp/lp/pb

21.9. Everybody´s 18 hcp/pb

26.9. Senior Open (A) scr/hcp/pb

28.9. Naisten ja Miesten syyskisa 18 hcp/lp/pb

5.10. Kinkku Scramble Sappi 18 hcp/scramble lp

12.10. Cross Country 18 hcp/lp

19.10. Kinkku Scramble Gyproc 18 hcp/scramble lp

tapahtumat



Pudota tasoitustasi kesän aikana 
ja voita matka Turkin Belekiin
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• semifinaaliin kutsutulla tulee olla voimassaoleva EGA tasoitus
• kutsutulla tulee olla pelioikeus jollakin jäsenyhtiön kentällä
• tasoituksen pudotus lasketaan prosenteissa
• alkukilpailu päättyy 15.8.2013. 

Jokaisen SGKY:n jäsenyhtiön neljä parasta 
tasoituksen pudottajaa saa kutsun semifinaaliin 
Gumböle Golfiin lauantaina 31.8.2013. Semifinaalin 
neljä parasta pelaa syksyn finaalissa Belekissä.


