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G olfyhtiön hallituksella on täs-
sä markkinatilanteessa kaksi 
pää tehtävää: Pidetään tuote 
kunnossa niin nykyisten kuin 
myös potentiaalisten, uu sien 

osakkeenomistajien näkö kul-
masta, ja toiseksi tätä kaut ta 
golfyhteisö vireänä ja ak tii-
visena. 

Meillä on esimerkkejä ete-
läisestäkin Suomesta ken-
tistä, joilla tuotteen veto-
voi maisuuden hiipu mi nen 
on aiheuttanut nega tiivisen 
kierteen, jossa kierros mää-
rien laskeminen on hei-
ken tänyt palveluita, mikä 
taas on alentanut edelleen 
kierros määriä.   

Useimmille meistä golf 
on elämys, joka koostuu monesta osa-
alueesta ja joiden tulee olla kunnossa. 

Parin viime vuoden aikana olemme 
johdonmukaisesti kehittäneet palvelu-
konseptia parempaan suuntaan. Viime 
kesänä aloitettiin Kalkki-Petterin kun nos-
tus, autokalustoa on uusittu, Pro-shop 
siirtyi jo aiemmin ammattilaisten hoi det-
tavaksi. 

Myös ensi vuodelle on tulossa tukku 
uusia parannuksia: Laajemmat opetus- 
ja valmennuspalvelut, uusi ravinto la-
konsepti sekä mansikkana kakun päällä 
uusi Laurin maja lasitettuine terasseineen.

Yleiselle markkinatilanteelle emme voi 
juuri mitään eikä sen voivottelemiseen 
kannata energiaa hukata. Pitämällä tuot-
teen vetovoimaisena voimme kuitenkin 
vaikuttaa positiivisesti osakkeen likvi-

diteettiin, eli miten helposti 
sille löytää ostajan. 

Yhtiölle tällä on erityinen 
arvo, sillä pahin uhka yh tiön 
taloudelle pitkällä täh täyk-
sellä on maksamatta jää neet 
vastikkeet. Toisaalta omis-
tajalle sillä on tärkeä mer-
kitys sekä osaketta esi mer-
kiksi muuttuneessa elämän-
tilanteessa myydessä tai vaik-
kapa kun pelioikeuden vuok-
raaja harkitsee osakkeen 
osta mista omaksi. 

Itselläni on kaksi tärkeää 
mittaria arvioi dessani noita alussa mainit-
semaani kahta tehtävää: Näyttääkö klu-
bi talon ympäristö virkeältä kesäisenä 
kes kiviikkona kello 13 ja kuinka monen 
osak keen kohdalla täytyy vuosittain ryh-
tyä vastikkeen peri mis toimiin. Tällä het-
kellä molemmat mitta rit näyttävät erin-
omaisilta ja pide tään yhdessä huolta, että 
näin on myös tulevaisuudessa.  

Kevättä odotellessa
Juha Koivisto  
St. Laurence Golf  Oy:n puheenjohtaja

Kokonaisuus ratkaisee

St. Laurence Golfin sidosryhmälehti 
2/2014

Juha Koivisto, oy:n 
puheenjohtaja

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, Teemu Tolppala, 
Urpo Uotila ja  Sirpa Ärmänen

Ilmestyminen: Tietoväylä -lehti 
ilmestyy kaksi kertaa vuodessa: 
golfkauden alussa ja lopussa. 
Kevään numero on digiversio ja 
syksyn lehti ilmestyy painettuna ja 
kotiin jaettuna.

Kansikuva: Sirpa Ärmänen

St. Laurence Golf
Osoite: Kaivurinkatu 133, 
08200, LOHJA
puh: (019) 357 821 
www.stlg.fi
email: caddie.master@stlg.fi

St. Laurence Golfilla on 
myös facebook-sivut ja 
-ryhmä, liity mukaan!
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St. Laurence Golf 25 vuotta

Seuran 25-vuotisjuhlia vietettiin helteisenä lauantaina 26.7. ihan koko päivä. Aamulla 
aloitettiin maljan nostolla. Sitten pelattiin molemmilla kentillä kisat, nautittiin illallinen, 
jaettiin ansiomerkkejä, nautittiin kauniista säästä. Ilta päätettiin tanssimalla tallin 
vintillä. Kivaa oli! Seuraavilla sivuilla kuvia päivän tunnelmista. 

Teemu Tolppala jakoi tuiki tärkeitä 
hellepäivän  juomia Pyhän Laurin 
lähtöpaikalla.

Raimo Lähteenmäki, Mecki Kåhre 
ja Petri Granat nostivat maljan 
25-vuotiaan seuran kunniaksi.

Hannele Heino ja Anne Sorri 
juhlatunnelmissa.

Juhlakansaa klubin edessä.

Terassilla tankattiin ennen kisaa.

Anne Oikari, Anne Eklund ja Marita 
Tuominen nauttivat kauniista säästä.

Pia-Liisa Meriranta ja Leena Ihlberg-
Helenius zoomailemat puttilinjoja.

KUVAT: SIRPA ÄRMÄNEN JA TEEMU TOLPPALA
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St. Laurence Golf 25 vuotta

Illalla viihdyttiin ulkona.

Kenttähenkilökunta palkittiin kultaisella ansiomerkillä. Kuvassa Juho Sillantaka, 
Mikko Lindberg ja Irmeli Vilenius.

Sillantaan perhe ja taustalla Marja 
Juhonen juhliin tulossa.

Sakari Linna kutsuttiin seuran kunnia-
jäseneksi. Petri Granat julkisti asian.

Juhlissa viihdyttiin kuvassa Raija ja Keijo 
Muukkonen

Tallin vintti pullisteli väkeä ja tunnelma oli vähintäänkin lämmin ellei jopa kuuma.

Golfliiton Petri Peltoniemi antoi 
tunnustusta seuralle ja Petri Granat 
vastaanottamassa.
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St. Laurence Golf 25 vuotta

Markku Honkasalo, Maria ja Pekka 
Leskinen, Juha Suominen, Kirsi ja Kari 
Wuorimaa,

Jorma Oikari, Anne Eklund, Anne Oikari, 
Emma, Pirkko ja Leif Sandberg.

Rainer Helenius, Markku Meriranta, 
Jukka Vahteri, Ari Laitinen, Marko 
Harmanen ja Vili Laitinen.

Tuija Grönlund, Ismo ja Marja Juhonen, 
Tero Lahtinen, Kurt Grönlund ja Niclas 
Fromholz.

Jouni Lojander, Tuula Raussi, Eha 
Kunnala,  Pekka Heikkonen, Anita 
Hiltunen ja Terttu Aalto. 

Matti, Helena ja Juho Sillantaka, Hannu 
Uusitalo, Hannele Heino ja Merja Roine.

Marjatta ja Timo Mustonen, Susanna Holm,  
Sirpa Ärmänen, Päivi Salaspuro, Pia-Liisa 
Meriranta ja Leena Ihlberg-Helenius.

Juho ja Markku Aho, Eetu Rantanen, Timo 
Savolainen,  Hanna ja Jarl Michelsson.

Antti J. Oittila, Pekka ja Ritva Linnain maa, 
Markku Myllymäki ja Mikko Murtola.

Timo ja Maarit Latvanen, Heikki 
Toroskainen, Pekka Onttonen, Taina ja 
Hannu Koivumäki.

Pasi Meller, Tomi T. Heiskanen, Jukka 
Muhonen, Heikki Horstia, Mikko Hietanen 
ja Jorma Koponen.

Olli ja Helena Jokinen, Jarmo Peltonen, Leif 
Palin, Arto Maja, Juhani Kumpulainen.
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St. Laurence Golf 25 vuotta

Kirsi Karttunen, Ari Eskola, Jarmo 
Häyrinen, Heli Niemimaa, Aki Puustjärvi 
ja Harri Pulli.

Viivi Markkanen, Johanna Komulainen, 
Severi Tikkala, Maili Soukka, Pekka ja 
Anna-Liisa Naumanen.

Kauko Mäenpää, Matti ja Marita 
Nuutinen, Jari Abrahamsson, Mikko 
Nuutinen ja Vesa Lappalainen.

Mika Dahlman, Sari Saarinen, Jari 
Vilander, Kari ja Kati Blomqvist, Juha-
Pekka Isotupa.

Esko ja Lea Eronen, Antti Airisto, Ulla 
Merilinna, Sari Tuominen ja Heikki
Merilinna.

Gustav Marken, Veikko ja Marita 
Tuominen, Seppo Boman, Jukka Niemi  
ja Markku Heinonen. 

Hannu Peltonen, Ainokaisa Karaiste 
Kimmo Virtanen, Mikko Hiltunen, Tiina 
Suominen ja Janne Nordling.

Otto Tolvanen, Ismet  ja Melisa Kuzu
Arto Ranua,  Nyman Jesse ja Jani.

Jani ja Joni Reitamo, Markku Muhonen, 
Ville ja Jouni Paavonen ja Antti Arvola.

Katrin Parkonen, Anne ja Matti Sorri, Jani 
Lehtinen, Ilkka Savelainen, Jerry Ståhlberg.

Seija Linden, Mika Pokka, Kaj Linden, 
Verneri Hytti, Rasmus ja Jussi Pietilä.

Ilmari Böss, Tiina Laine-Böss, Jarmo 
Henriksson,  Oskari Vehniä, Juha 
Vallivaara ja Heikki Pulli. 
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Niko ja Raisa Nummenpalo, Antti Töyrylä 
Irina ja Martti Hämäläinen ja Juha 
Parkkinen. 

Annika Dillström, Juho ja Petri Hesso, Iina 
ja Heikki Ridanpää, Jaana Broas.

Sampsa Tikkala, Vesa Ahlqvist Mika 
Suominen Mikko Keinänen, Janina 
Kekäläinen ja Satu Keinänen.

Kristiina Ulvio-Peltonen, Kirsi Myllymäki-
Mattila ja Irmeli Kaario.

Anne Nieminen, Miia ja Petri Granat, 
Nea ja Hannu Teivastenaho sekä Leena 
Järvinen

Henna Vennonen, Terhi Viitala, Minna 
Rekola ja Ritva Kylänpää.

Niklas, Sebastian ja Harri Huovila, Ilkka 
Lumme, Marjo-Riitta ja Timo Rautalahti

Matti Salmi, Riku Räinä ja Pauli Aalto.Jan Holmberg, Atte Dahlman, Susanna 
Holm ja Toni Lampi.

Raili Pitkänen, Armi Johansson, Nipa 
Roninkonmäki ja Timo Johansson.

Emma Savela, Kyllikki Puuppo, Terttu 
Laurila-Airola ja Sirpa Rokka.

Heikki Auvinen, Jali Mäentaus, Topi 
Laurén ja Juha Koivisto.

St. Laurence Golf 25 vuotta
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Petri Peltoniemi, Raimo Lähteenmäki, 
Kimmo Backman ja Andrei Klimenko.

Krister Bäckman, Jukka Härkönen, Jarmo 
Kanto ja Markku Hakala.

Keijo Muukkonen, Ari Kalenius, Sami 
Innanen ja Pertti Lehto.

Jouni Puuppo, Pasi Tanskanen, Satu 
Eckhardt ja Kyösti Manninen.

Marco Holmström, Esa Lahdenpää, Mikko 
Lindberg ja Rolf Björklund.

Jouni Nieminen, Esko Peeter ja Jukka 
Nurmisto.

Stig Lönnqvist, Aarre Mäenpää ja Veikko 
Kylänpää.

Aimo Pitkänen, Tommi Saarinen, Lauri 
Suomalainen ja Jukka Heiskanen.

Kimmo Lankinen, Kari Lindsröm ja  
Jouko Makkonen.

Erkki Suomalainen, Marja Saarinen,  
Irma Karhu ja Heiki Parkonen 

Olli Karkkila, Jukka Murtoaro, Mika 
Mörsky ja Berndt-Gustav Franzen.

Eija Rintala-Murtoaro, Pasi Valjakka, 
Seppo Lehtelä  ja Hannu Tiira.

St. Laurence Golf 25 vuotta

Lisää kuvia StLG:n Facebook-ryhmässä. 
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Kaikki palkitut eivät olleet 25-vuotisjuhlassa, joten kuvassa ovat vain paikalla olleet.
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T ervehdys arvoisat St. Lauren-
celaiset. Aivan ensimmäi sek-
si haluan kiittää kaikkia kulu-
neesta kaudesta, Golf Balan cen 
ensimmäisestä Lohjalla. 

Kauteen mahtui monta hienoa tapah-
tumaa, joista ykköseksi nostaisin Golf 
Balance Scramblen toukokuulta. Kelit 
hellivät kisailijoita, ja oli hienoa päästä 
todistamaan St. Laurencelaisten yhtei-
sölli syyttä ja iloisuutta niin kentällä kuin 
kisan jälkimainingeissa. 

Yhteistyökumppanit olivat hienosti 
hoitaneet palkintopöytään sen verran 
tava raa, ettei tarvinnut hävetä palkin to-
jen jaossa. Siitä suuri kiitos kaikille heille.

Naisten kauden avajaispäivä oli myös 
erittäin onnistunut. Haluan kiit tää eri tyi-
sesti ladykapteeni Pia-Liisa Meri rantaa 
tapahtuman organi soin nista ja siitä, et tä 
saimme osallistua muun muassa muoti-
näytöksen järjeste lyihin. 

Eikä missään nimessä sovi unohtaa 
St. Laurence Golfin 25-vuotissynttäreitä. 
Moitteettomassa säässä vietetty juhla-
päivä keräsi kentät täyteen innokkaita 
pelaajia ja väkeä riitti myös Golf Balancen 
ulkokioskille nauttimaan tarjouksista.

PRO SHOP HYVIN LIIKKEELLE
Pro Shopissa tavara liikkui mukavasti 
pitkin kautta. Sain hyvin palautetta 
jäsenistöltä ja caddie mastereilta ja pyrin 
niihin reagoimaan aina mahdollisuuksien 

mukaan. Nyt kun on ensimmäinen 
vuosi harjoiteltu, niin tulevalla kaudella 
tiedämme jo hieman paremmin mitä 
odottaa. 

Uskon myös, että meihin on nyt 
helpompi ottaa yhteyttä, kun tarve 
koittaa. Jos teillä tulee ehdotuksia, miten 
voimme parantaa Pro Shopia, otan 
erittäin mielelläni palautteita vastaan. 
Teitä jäseniä varten me kuitenkin siellä 
ensisijaisesti operoimme.

Golf Balancella on kummassakin toi-
mi pisteessä (Espoo ja Vantaa) toista 
kymmentä lyöntipaikkaa, erinomaiset 
lähipeligriinit sekä Sports Coach 
-golfsimulaattorit. Sopii siis tulla vaikka 
isommallakin porukalla harjoittelemaan. 

Lyöntipaikoilla saa myös vapaasti 
testata demomailoja. Mailojen cus tom 
fittauksia varten liikkeissä on Flightscope-
lyöntianalysaattorit, jotka antavat kaiken 
oleellisen tiedon pallon ja mailan liikkeistä, 
jotta varmasti löydetään sopi vat mailat 
jokaiselle pelurille. Harjoit telu maksuista 
tiedotamme teitä vielä lähemmin, ja info 
tulee pikimmiten myös kotisivuillemme 
www.golfbalance.fi 

Kiitos vielä kerran kuluneesta golf-
kaudesta 2014 ja toivotan kaikille erittäin 
hyvää talvea! 

Otto Ahtola
Pro Shop-vastaava

otto@golfbalance.fi

Golf Balancen ensimmäinen 
kausi Lohjalla onnistui hyvin

Kuva Golfbalancen Otto Ahtola on 
tyytyväinen ensimmäiseen kauteen. 
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Peliareena

Golfyhteisöjemme 
keskinäiset suhteet  
entistä selkeämmiksi
Golfseurassa urheillaan, golfyhtiö omistaa 
kentän ja myy golfpalveluja

niiden keskinäisiä suhteita ole kaikilta osin 
määritelty ja kattavasti dokumentoitu.  

KPMG aloitti kuluvan vuoden keväällä 
St. Laurence Golf Oy:n ja St. Laurence 
Golf ry:n toimeksiannosta työn, jossa 
analysoitiin lohjalaisten golfyhteisöjen 
yhteisten toimintojen nykytilanne 
suunni teltiin yhteisten toimin tojen uu-
del leen järjestely siten, että kustan nuk set 
jakautuvat Oy:n ja Ry:n välillä aiheutta-
misperiaatteen mukaisesti ja järjestely on 
myös verotuksen näkö kulmasta perus-
teltu sekä järkevä. 

Työ valmistui kesäkuun ”pakka sil la”. 
St. Laurence Golf Oy:n ja St. Lau ren ce 
Golf ry:n hallitukset päättivät toteuttaa 
KPMG:n esittämät muu tok set. Järjestely-
jen vaikutukset St. Lau ren ce Golf ry:n 
asemaan varmistettiin Vero hallinnolle 
tehdyllä ohjaus pyynnöllä. Kirjallisessa 
ohjauksessaan Verohallinto totesi, 
että suunniteltu St. Laurence Golf ry:n 
toimistopalvelujen myynti St. Laurence 
Golf Oy:lle olisi Ry:lle arvonlisäverollista 
toimintaa. Tällä arvonlisäverollisella toi-
min nalla ei kuitenkaan ohjauksen mu-
kaan olisi vaikutusta yhdistyksen asemaan 
yleis hyödyllisenä yhteisönä. Vero hallin-
non ohjauspäätös siis vahvisti sen, että 

uusi toimintamalli voitaisiin toteuttaa 
ajatellulla tavalla eikä sillä olisi haitallisia 
vaikutuksia St. Laurence Golf ry:n 
asemaan arvonlisäveromielessä.  

MIKÄ MUUTTUU, MILLOIN JA MIKSI?
KPMG keskeisin havainto nykytilanteen 
osalta oli se, että St. Laurence Golf Oy:n 
sekä St. Laurence Golf ry:n yhteis ten 
toimintojen järjestämisessä ja resurs-
sien käytössä tarvitaan lisää läpi näky-
vyyt tä, yksityiskohtaisempaa keski näis-
ten palveluvirtojen määrit te lyä ja doku-
mentointia sekä hallin nol lisesti kevy-
empää ratkaisua toimis to henkilö kunnan 
työsuhteiden osalta.

Toimistohenkilökunnan (toimitus joh-
taja/toiminnanjohtaja, head caddie mas-
ter, palvelupäällikkö ja caddie masterit) 
palkan maksaa tällä hetkellä joko St. 
Laurence Golf Oy tai St. Laurence Golf 
ry tai henkilöllä on työsuhde mo lem piin 
golfyhteisöihin. 

Vuoden 2015 alusta lukien toimis to-
henkilöstöllä on toimitus-/toimin nan-
johtajaa lukuun ottamatta työsuhde vain 
St. Laurence Golf ry:n kanssa.  

V
altaosa suomalaisista 
golfkentistä on orga ni-
soitu oman kent täm me 
ta paan siten, että osa ke-
yhtiö omistaa ja rahoittaa 
kentän sekä harjoittaa sil-
lä golf ii ke toimintaa eli 

muun muassa tarjoaa mahdollisuuden 
pelata ja har joitella kentällään korvausta 
vastaan, myy mai nos paikkoja ja järjestää 
yritys ta pah tumia. 

Golfseura on taas urheiluseura, jo ka 
edistää osakeyhtiön omistamalla ken-
täl lä ja tiloissa golfin harrastamista se kä 
järjestää tässä tarkoituksessa jäse nilleen 
harjoituksia, kilpailuja ja muita tilai suuksia. 
Kentän omistava golfyhtiö ja siellä 
toimiva golfseura harjoittavat toi min-
taansa osaksi samoilla resursseilla (esim. 
toi mistohenkilökunnan tehtävät liittyvät 
niin yhtiön kuin seuran toimin taan ja 
seu ra toimii osakeyhtiön tiloissa sekä jär-
jestää kilpailuja tämän omistamalla ken-
tällä).

Myös St. Laurence Golf Oy (jatkossa 
myös Oy) ja St. Laurence Golf ry (jat-
kos sa myös Ry) muodostavat muiden 
vastaavien golfyhteisöjen tavoin niin 
tiiviin golftoimintokokonaisuuden, ettei 

Kuva KPMG:n Ari Nielsen.
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Peliareena

Keskittämällä toimistohenkilöstö 
vain yhteen yhteisöön saavutetaan 
säästöjä henkilöstöhallintokustannuksiss
a, virtaviivaistetaan esimies-alaissuhteita 
ja selkeytetään tilannetta ylipäätänsä 
nykyisestä. 

Kun toimistohenkilöstö on ni men-
omaan St. Laurence Golf ry:n pal ve luk-
sessa ja näin Ry myy toi misto palve lu-
ja Oy:lle eikä painvastoin, St. Lau ren ce 
Golf ry saa nykyiseen tapaan tarvit se-
man sa toimistopalvelut ilman ar von lisä-
verokustannusta. 

Kun St. Laurence Golf ry:stä tu lee toi-
mis topalvelujen myynnin myötä arvon-
lisäverovelvollinen, se voi jatkossa vähen-
tää osan han kin toihinsa sisältyvästä ve-
ros ta. Alustavan arvion mukaan tästä 
Ry:n arvon lisäverovelvollisuuteen liit ty-
västä arvonlisäveron osittaisesta vähen-
nys oikeudesta koituu Ry:lle sääs töä 
sen nykyisellä kulurakenteella noin 2–3 
tuhatta euroa vuodessa. 

Koska St. Laurence Golf Oy voi yksin-
omaan arvonlisäverollista toimintaa har-
joit tavana yrityksenä vähentää koko-
naan myös St. Laurence Golf ry:n toi-

misto palvelulaskuun jatkossa sisältyvän 
arvonlisäveron, muutoksella ei ole 
vaikutuksia Oy:n näkökulmasta. 

Toimintatavan muutos edellyttää paitsi 
työsuhteiden uudelleenjärjestelyä myös 
sitä, että St. Laurence Golf ry ja St. Laurence 
Golf Oy tekevät kes kenään sopimukset 
toisilleen luovut tamistaan palveluista ja 
tähän liitty vistä ehdoista. Ry tarjoaa Oy:lle 
toi misto henkilökunnallaan tuottamia 
toimistopalveluja. Oy taas luovuttaa 
Ry:lle oikeuden toimia omistamissaan 
toimistotiloissa sekä käyttää kenttää Ry:n 
järjestämissä kilpailuissa.

St Laurence Golf ry hakeutuu toi mis-
to palvelujen myynnistä arvon lisä ve ro-
velvolliseksi vuoden 2015 alusta lu kien ja 
ensimmäiset uusiin sopimuksiin pe rus-
tuvat laskutukset puolin ja toisin tapah-
tuvat niin ikään vuoden 2015 puo lella.

MIKÄ EI MUUTU?
Ry:n ja Oy:n välinen työnjako jatkuu 
käytännössä entisellään myös tulevalla 
kaudella. Golfyhteisöjemme keskinäisiä 
suhteita selkeytetään ja muutos toteu-
tetaan siltä osin kun se on mahdollista 
(eli yhteiset henkilöresurssit) siten, että 
Ry:n kustannukseksi jäävän arvonlisäveron 
määrä on mahdollisimman pieni.     

Tulevat toimintojen uudel leen jär jes-
telyt eivät vaikuta yksittäisen Ry:n jäse nen, 
Oy:n osakkaan tai muun Oy:n tarjoamien 
golfpalvelujen käyttäjän arkeen. Niillä ei 
ole oleellista vaikutusta Ry:n tai Oy:n talou-
delliseen asemaan, parit ja birdiet ovat 
kentällä edelleen tiukassa, kun taas bogit, 
erilaisilla etumerkeillä tai ilman, syn tyvät 
korttiin sen kummemmin yrittämättä – tai 
ehkä juuri liialla yrityksellä. 

Ari Nielsen

Tulevat toimintojen 
uudel leen järjestelyt eivät 
vaikuta yksittäisen Ry:n 
jäsenen, Oy:n osakkaan 
tai muun Oy:n tarjoamien 
golfpalvelujen käyttäjän 
arkeen. 

Yhtiökokouksen päätöksiä

StLG liittyy 
kultakortti
järjestelmään
St. Laurence Golf Oy:n sääntömääräinen 
syysyhtiökokous pidettiin Klubitalolla 12. 
marraskuuta. Kokouksessa oli paikalla 57 
osallistujaa, jotka edustivat 290 ääntä.

Kokous hyväksyi yksimielisesti hallituk-
sen esittämän talousarvion, inves toin ti-
suunnitelman ja peliohjesäännön ensi 
vuodelle. Junioripelioikeuksista perittävät 
maksut hyväksyttiin esityksen mu kai sesti.

Ensi vuoden hinnastoon tulee myös 
muutoksia. Hinnastossa siirrytään arki- 
ja viikonloppuhinnoitteluun. Lopullinen 
hinnasto julkaistaan tammikuussa. 
Yhteistyötä jatketaan Hill Side Golfin 
kanssa ja laa jen netaan myös koskemaan 
Peuramaa Golfia. Platinakortti yhteistyö 
jatkuu ja uutena yhteistyömuotona ja 
palveluna osakkaille St. Laurence Golf 
liittyy SGKY:n kulta korttijärjestelmään.

Erovuorossa ollut Juha Suominen 
valittiin yksimielisesti jatkamaan hallituk-
sessa seuraavat kolme vuotta.

Uusi Laurin Maja toteutetaan myös 
esityksen mukaisesti. Asiasta äänestettiin  
ja lopputuloksena oli selvä enemmistö 
hallituksen esityksen kannalla (Jaa ääniä 
192, Ei ääniä 94, 2 hylättiin ja 2 äänesti 
tyhjää).

Vastikemaksut postitetaan osakkaille 
tammikuun alussa. Eräpäivä 15 helmi-
kuuta 2015.
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Henkilökuva

T ällä tutulla vertauksella Elvi 
Hauta-Aho tarkoittaa sitä, 
että hän jättää omalta osaltaan 
St. Laurencen Golfin junnujen 
ohjaamisen muiden harteille.

Elvi on ohjannut junnuja golfin pariin 
vuosikausia, joten malttaako hän todella 
jäädä viheriön reunalle seuraamaan, kun 
pikkujunnut kokeilevat ensimmäisiä 
kertoja, kuinka putteri pysyy kädessä ja 
kuinka golfpallo vierii viheriöllä?
Sitä sopii epäillä, mutta Elvin tuntien hän 
sen tekee omalla tavallaan.  Vähän vielä 
voi olla Lotan assistenttina ja pitämässä 
tarvittaessa pikkujunnujen puolta, mutta 
siinä se sitten on.

Tällaisen pehmeän siirtymisen taustalle 
Elville suo mieluusti. Hän on tehnyt 
uskomattoman pitkän ja pyy teet tömän 
päivätyön junnu ohjaajana. Kun siihen 
lisätään kaikki muu toiminta StLG:ssä, on 
itsestään selvää, että Elvi sai viime kesänä 

Elvin junnuakatemian pelisääntö

Rento, mutta 
jämpti meininki
Noinkohan sitä uskoisi, kun Elvi Hauta-Aho sanoo 
laittavansa ensi keväänä kirjan kannet kiinni.

seuran 25-vuotis juhlassa seuran kultaisen 
ansio merkin.

Elvi arvostaa suuresti saamaansa huo-
mion osoitusta. Se näkyy muun muassa  
sii nä, kun hän sanoo:

”En tietenkään koskaan pääse eroon 
tästä harrastuksesta eikä se ole tar koi-
tuskaan.” 

Helppo uskoa, sillä miksipä muuten Elvi 
viettää suurimman osan ajastaan klubilla.

SE OLI MENOA KERTALAAKISTA
Vaan mikä kumma sai Elvin aikanaan 
kiinnostumaan golfista? No, kukapa muu 
kuin miehensä Alpo Hauta-Aho. Alpo 
oli pelannut golfia pari kolme vuotta 

Hauta-ahon perheen muuttaessa 
Lohjalle Jyväskylästä.

Kun Kalkki-Petteri avattiin, 
Alpo tietysti kokeli, miltä kenttä 
tuntui. Elvikin lähti matkaan 
golfpalloja keräilemään, mutta 
golfkipinä ei syttynyt heti – Elvi 
oli enemmänkin pesäpallonaisia. 

Pian nappasi. Elvi suoritti green gardin, 
lähti kentälle ja se oli saman tien menoa. 
Nyt 25 vuotta myöhemmin Elvi muistelee 
hymyssä suin, kuinka auton nokka väkisin 
kääntyi Gunnarlan suuntaan, kun hän 
meni töihin Karjaalle KTV-opistolle ja kun 

hän sieltä töiden jälkeen palasi.
”Golfkärpänen kertakaikkiaan puraisi. 

Se on niin sosiaalinen laji,  ja siinä saa 
monipuolista liikuntaa.”

Alusta pitäen Elvi lähti myös mukaan 
seuratoimintaan. Kisoissa hän oli useasti 
startterina ja tietysti touhusi myös 
naistoimikunnassa. 

VUOSI,  JOKA MUUTTI KAIKEN
Yhden vuoden Elvi muistaa erityisen 
hyvin – vuoden 1994. Tuolloin hän aloitti 
junioritoimikunnassa, jonka puheen-
johtajana oli Jukka Nurmisto. Seuran 
lupaavia junnuja tuohon aikaan olivat 
muun muassa Lindbergin veljekset, 
Kimmo ja Mikko, ja nyt 20 vuotta myö-
hem min heidän jälkikasvunsa on kokeil-
lut ensisvingejä muun muassa Elvin opas-
tuksella.

Niinpä – vuodet, harrastajat ja pelaajat  
ovat vaihtuneet, mutta Elvi on pysynyt.

St. Laurence Golf on Elvin mukaan tänä 
päivänä hyvässä kunnossa. Kentät ovat 
erinomaiset ja henkilökunta osaavaa. 
Myös klubihenki on hyvällä tolalla. 

Junnupelaajiakin on kohtuullisesti  
(yli 200), mutta sitten tulee ongelma.

”Yli puolet kaikista junnuikäisistä eli 
alle 21-vuotiaista pelaa vain har ras tus-

TEKSTI: URPO UOTILA KUVA: SIRPA ÄRMÄNEN

”Pitää sitoutua ja ymmärtää, 
että jos haluaa menestyä, 
silloin pitää treenata.”



15    Tietoväylä  St. Laurence Golfin sidosryhmälehti

Henkilökuva

mie lessä. Sellaisia jotka todella ovat 
sitoutuneet valmennukseen, saisi ilman 
muuta olla enemmän. Samoin tyttöjä.”

SITOUDU JA TREENAA
Sitoutuminen on yksi avainsana, jos 
golfissa haluaa päästä eteenpäin. 
”Pitää sitoutua ja ymmärtää, että jos 
haluaa menestyä, silloin pitää treenata. 
Esimerkiksi Hippu  oli aikanaan lähes 
aina kentällä pelaamassa tai rangella 
harjoittelemassa. Nyt näemme tulokset.”, 
Elvi muistuttaa.

Myös omasta perhepiiristä löytyy hyvä 
esimerkki sitoutumisesta;  lapsenlapsi 
Otto on menestynyt jo erinomaisesti 
valtakunnan tasolla.

Selvää on, että pikkuisen junnun 
golftaipaleen ensimetreistä ei saa tehdä 
liian totisia. Leikinomaisuus pitää säilyttää 
ja mikä tärkeintä, lasten vanhempia ei pidä 
unohtaa. Mitä paremmin junnuohjaaja 
ottaa myös heidät huomioon, sitä 
innokkaammin  perheen pienin viihtyy 
harkoissa.
Elvi sanoo tulevansa hyvin toimeen  lasten 
vanhempien kanssa. 

”Olen saanut lasten vanhemmilta 
runsaasti tukea, ilman sitä tuskin olisin 
viihtynyt ohjaajana näin hyvin.”
Tässä kohtaa on kuitenkin  pakko kysyä, 
miten 68-vuotias iloinen ja energinen  
golfmummu kokee pärjäävänsä yli 60 
vuotta nuorempien golfasten kanssa?

”Hyvin, en ole missään vaiheessa ko ke-
nut, että olen liian vanha.”

Ei silloinkaan, kun hän kauan sitten 
pelasi Kalkkiksella yhdessä Antti Ulvion 
ja parin muun junnun kanssa. Elvi 
ihmetteli, kun pojat supisivat keskenään 
ja lopulta kysyivät Elviltä, kuinka vanha 
hän on. 

Elvi vastasi, että vähän alle 50,  johon  
pojat, että ”meidän yhteenlaskettu tasoi-
tus on pienempi kuin sinun ikäsi.”

Ja kierros jatkui yhtä rennossa mei nin-
gissä kuten aina Elvin kanssa. 

Kuva Elvi Hauta-Aho 
25-vuotijuhlapäivänä vuonna 
1996 hankitussa sinisessä 
klubitakissa ja kultainen 
ansiomerkki rinnassa.
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 K entän hoito työt aloi tet tiin myös 
pari viikkoa normaalia aikai sem-
min, mutta juuri kun tun tui, että 
kasvu on hyvässä vauh dis sa, 
alkoi tou ko kuus sa useamman 

viikon kylmä jakso ja saavu tettu etumatka 
oli mene tetty. Kesä alkoi normaalissa aika-
tau lussa.

Kun kesäkuu oli poikkeuksellisen kyl-
mä, oli pelaajia normaalia vähemmän 
kevään alkuinnon jälkeen. Melko jännä 
ilmiö, kun maaliskuussa lämpötila oli 
hitusen plussan puolella, ei kukaan valit-
tanut kylmyyttä ja peli-intoa riitti. Mutta 
kun kesäkuussa lämpötila oli +10 – 15 
astetta ja sää hiukan epävakainen, niin 
olosuhteet olivat liian huonot pelata.

Kausi 2014 oli siinäkin mielessä poik-
keuksellinen, että meillä ei ollut isoja 
kansallisia/kansainvälisiä kisoja. Yleen sä 
on ollut parikin merkittävää tapah tumaa, 
joiden ympärille kentän hoito suunni tel-
mat on rakennettu. 

Kentänhoitajien erilainen kesä

Ukkonen riivasi, 
mutta KalkkiPetterin
kasteluremontti sujui hyvin
Pelikausi 2014 alkoi poikkeuksellisen aikaisin, kun lunta ei 
ollut juuri ollenkaan ja pelaamaan päästiin Par 3 kentällä 
jo ennen maaliskuun puoltaväliä.  

Tällä kaudella päätapahtumat olivat 
omia kilpailuja, ja kentänhoitopanokset 
tulivatkin nyt enemmän omien pelaajien 
hyödyksi. Isot kilpailutapahtumat ovat 
kentänhoidolle haastavia, mutta samalla 
innostavia projekteja, joihin mielellään 
panostetaan. Toivottavasti kenttämme 
pysyy vielä haluttavana kilpailukenttänä, 
ja saamme järjestää vuosittain korkea-
tasoisia golfkilpailuja.

Kenttä saatiin melko hyvään kuntoon 
jo alkukaudesta niin viheriöiden kuin 
väylienkin osalta, vaikka kylmä kesäkuu 
lisäsi kasvitauteja greeneillä. Toisaalta 
kesäkuun sää oli kasvun kannalta hyvä, 
kun oli maltillisesti lämpöä ja runsaasti 
valoa sekä kosteutta. Tuntuikin, että 
raffin leikkuuseen kului aivan liian paljon 
työpanosta. 

UKKONEN JYRISI JA SALAMAT ISKIVÄT
Kesä 2014 oli kentällämme erityisen 
poik keuk sellinen säiden suhteen, sillä 

voimakkaat ukkoset iskivät alueelle useita 
kertoja kesän aikana. 

Pelit jouduttiin keskeyttämään monta 
ker taa ukkosen vuoksi, salamat iskivät 
kol me puuta säpäleiksi, jättirakeet piis ka-
sivat koristekasvit pilalle ja kentän tieto-
tek niikka sekä kastelutekniikka vau rioi-
tui vat useasti kesän aikana. Talou del lis ta 
tappiota tuli, mutta onneksi henkilö va-
hin goilta vältyttiin.

Kesäkuun alkupuolella alkoivat Kalkki-
Petterin kastelujärjestelmän kunnos tus-
työt ja työt sujuivat hyvää vauhtia valmis-
tuen heinäkuun loppupuolella. Työt ete-
ni vät kolme väylää viikossa. 

Moni on tullut jälkeenpäin sanomaan, 
että eihän remontti haitannut pelaamista 
juuri ollenkaan.  Nyt arvet alkavat olla jo 
hyvin korjautuneita, vain muutama pai-
nauma pitää vielä syksyn aikana korjata. 
Vielä kun saamme pumppaamot kuntoon 
syksyn ja talven aikana, niin ensi kesän 
kastelun pitäisi olla uudella tasolla.

Kenttämestari

TEKSTI JA KUVAT:  IRMELI VILENIUS



Sadetusammattilainen 
Marin Rallilla 
kastelulaitteiden 
kimpussa.

Maansiirtoa greenillä.

Ukkosvaurio.
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Kasteluprojektista puhuttiin ja tiedo-
tet tiin paljon etukäteen, ja nyt näin jäl-
ki  viisaana voi sanoa, että ehkä vähän 
turhankin paljon. Kalkki-Petterin hoito 
pi dettiin normaalilla tasolla, ja viheriöt 
olivat jo alkukaudesta poikkeuksellisen 
hy vässä kunnossa. Vain pelaajat puut-
tui vat! Ja oikeasti siellä pystyi pelaamaan 
aivan loistavasti! 

Toisaalta hiljainen kenttä edisti kaste lu-
järjestelmän kunnostustöitä, kun ei tar vin-
nut väistellä pelaajia. 

VIHERIÖREMONTTI TARKKAA TYÖTÄ
Kauden 2014 kunnostustöiden pro jek-
tina oli myös Kalkki-Petterin vihe riön 15 
uusiminen. Viheriön uudistamis suun-
nitelman teki Mika Lindroos Licons 
Oy:stä. Eri suunnitelmavaihtoehtoja käy-
tiin läpi suunnittelijan kanssa ja toteutunut 
versio oli hyvän yhteistyön tulos.

Elokuun alkupuolella aloitettiin viheriön 

purkaminen. Kasvualusta kaivettiin pois 
mahdollisimman puhtaasti ja se ajettiin 
varastokasaan odottamaan uudelleen 
käyttöä. Kaivutöiden aikana selvisi, että 
kasvukerrosta oli viheriöllä vaihtelevasti 
20–60 senttiä. Eri kasvualustamateriaalit 
sijaitsivat kerroksittain. Normien mu kai-
nen kasvualusta on 30 senttiä paksu ja sen 
tulee olla koko syvyydeltä saman laatuista.

Viheriön pohja muotoiltiin uuden 
suunnitelman korkojen ja mitoituksen 
mukaan. Pohjan salaojitus ja viheriön kas-
te  lujärjestelmä uusittiin myös koko naan. 

Vanhan kasvualustan kerrokset sekoi-
tettiin keskenään, se analysoitiin ja to det-
tiin käyttökelpoiseksi, kun siihen sekoi-
tettiin joukkoon hieman uutta hiekka-
turvetta. Materiaalien sekoitus teh tiin 
huolellisesti varastoalueella.

Iso alkuperäinen viheriöbunkkeri muo-
toil tiin uudelleen, sen kuivatus uusit tiin 
ja hiekka vaihdettiin. Vanhan viheriö-

bunkkerin kunto oli ala-arvoinen ja se oli 
hoidon kannalta erittäin haasteellinen.

Viheriön oikealle puolelle tehtiin uusi 
matalahko viheriöbunkkeri antamaan 
haastetta peliin. Pelaajapolku seuraavalle 
lyöntipaikalle uusittiin ja maisemoitiin 
lähemmäs uutta viheriötä.

Viheriön maansiirtotyöt saatiin kun toon 
parissa viikossa, ympäristön raffit nurme-
tettiin siirtonurmella ja viheriön kylvöön 
päästiin elokuun lopulla. Kylvö tehtiin 
rönsyröllin ja puistonadan siemenellä. 
Kylvö onnistui loistavasti, kun syyskuussa 
riitti lämpöä ja kosteutta sopivasti.  

Jos viheriön talvehtiminen onnistuu, 
voisi se olla pelattavissa jo kesäkuun 
alkupuolella.

UUSI VÄYLÄBUNKKERI
Viheriön 15 suunnitelmaan sisältyy myös 
uusi väyläbunkkeri. Se on suunniteltu 
väylän oikeaan reunaan noin 30 metriä 

Lea Koski puhaltamassa pois 
pudonneita lehtiä.
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ennen viheriötä eli tämän hetkisen 
talviviheriön paikalle. 

Bunkkeri rakennetaan ensi kaudella, 
kun varsinainen viheriö tulee käyttöön 
ja talviviheriö voidaan poistaa. Uusi 
väyläbunkkeri tulee ohjaamaan pelilinjaa 
hieman enemmän vasemmalle.

Viheriöalueen ’henki’ pysyi melko 
samana kuin vanhankin, kun uusi viheriö 
liitettiin luontevasti vanhoihin ympäristön 
muotoi hin. Itse viheriö muuttui kyllä sel-
västi, kun se on nyt kaksitasoinen viheriö. 
Si sään  tulo viheriölle on haastavampi uu-
den viheriöbunkkerin ansiosta. 

Ja enää ei ole sadetinta keskellä vihe-
riötä! Uudet sadettimet sijoitettiin kaste-
lun opti maalisuuden kannalta oikei siin 
kohtiin.

Tärkeä seikka remontissa oli saada 
uudistettua viheriön nurmen kasvuoloja 
siten, että se olisi paremmassa kunnossa 
heti alkukaudesta.

KIITOS KENTÄNHOITAJILLE
Kentänhoitokausi 2014 sisälsi paljon 
kentän kunnostustöitä, mutta ne pyrittiin 
tekemään siten, että kentänhoidon taso ei 
laske. Hoitosuunnitelmassa ja henkilöstö-
suunnitelmassa pyrittiin ennakoimaan 
kunnostustöiden vaatima työpanos.

Henkilöstöä ei palkattu enempää kuin 
aikaisempina vuosina. Meillä oli onni 
saada ’vanhoja’ kausityöntekijöitä taas 
töihin, ja vain yksi nuorimies aloitti aivan 
uutena. Nämä ’vanhat’ ovat osoittau tu-
neet  loistaviksi kentänhoitajiksi ja he 
pystyvät tekemään monipuolisesti, laa-
duk kaasti ja joustavasti eri hoitotöitä. 

Myös vakituinen henkilökuntamme 
on vuosien aikana opetellut eri työ-
tehtäviä monipuolisesti, ja he pystyvät 
vuorottelemaan eri projekteissa ja 
hoitotöissä. Onkin selvää, että ammatti-
taitoinen, motivoitunut ja joustava 
henkilökunta on tärkein lenkki tällaisissa 

projek teissa onnistuneen lopputuloksen 
saamiseksi.

Oma analyysini on, että perushoitotaso 
pystyttiin pitämään niin sanotuilla 
leikatuilla alueilla, mutta esimerkiksi bunk-
kereiden ja polkujen hoidon/kunnos-
tuksen osalta ei päästy haluttuun tasoon. 

Kentällä tehdään vuosittain pieniä kun-
nos tustöitä koko pelikauden ajan, mutta 
tällä kaudella niitä tehtiin vain kauden 
alussa ja lopussa, kun nuo isom mat 
projektit eivät olleet käynnissä. Myös kiin-
teis töjen remontit teetettiin ulkopuolisilla, 
ja oma huoltomies vapautui kentän kun-
nos tustöihin kesän ajaksi.

Kauden huipentuma oli tietysti seuran 
25-vuotisjuhlat. Kentänhoitoväkemme 
koki suuren yllätyksen, kun meidät palkit-
tiin kultaisella ansiomerkillä. Arvos tamme 
palkintoa suuresti!! 

Kiittäen 
Irmeli, Mikko ja kentänhoitajat

Kalkki-Petterin 15 väylän uusi viheriö.

Uusi viheriöbunkkeri. Kalkki-Petterin 15 viheriökylvös.

Ruskaa kentällä.
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KIERROS GOLFIA, noin neljä tuntia, 
kertoo yllättävän paljon pelikavereista 
ja itsestä, jos niin haluaa. Kaksi kautta 
kapteenina (yhteensä neljä vuotta), kertoo 
paljon ihmisistä ja itsestä jos niin haluaa.

KIITOS. Neljän vuoden aikana on tullut 
tavat tua lukuisa joukko golfia harrastavia 
ja myös ihan ”normaaleja” ihmisiä. Moni  
golfari on osoittautunut normaaliksi ja 

jotkut normaalit on saatu houkuteltua 
golfin pariin. Monesta on tullut tuttuja, 
ka ve reita, jopa ystäviä. 

Usein jo yksi golfkierros riittää lokeroi-
maan ihmiset lähtökohtaisesti johonkin 
näis tä ryhmistä. Ilman golfia moni näistä 
mer ki tyksellisistä ihmissuhteista olisi tus kin 
alkanut edes orastaa ja antanut mah dol-
lisuutta tutustua lähemmin. Golfin so si aa-
linen puoli on tärkeä osa golfin viehätystä.

Puuhastelu kapteenina Golfiiton, mui-
den seurojen kapteenien, oman seuran 
henkilökunnan ja hallituksen kesken on 
ollut hyvin rakentavaa, mielenkiintoista 
ja opettavaa. 

Tärkein oppi siitä on, että kyllä meillä 
vaan on St. Laurencessa asiat tolal laan. 
Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei kö 
olisi parannettavaa. Toki, ei jäädä laake-
r eille makailemaan, vaan huoleh di taan, 
että positiivinen vire jatkuu.

Talkoohenki ja sitoutuminen oman 
seuran ja sen jäsenten hyväksi on aina 
kiitoksen arvoinen. Ilman talkoolaisia 
moni asia jäisi toteutumatta. 

Meillä ei olisi esimerkiksi mitään 
toimintaa. Ei olisi St. Laurence Golf ry:tä, 
kun ei olisi hallitusta. Kaikkienhan ei 
tarvitse samaan aikaan olla hallituksessa, 
mutta moniin muihin talkoohommiin 
aina voi osallistua ja niin on kiitettävästi 
tapahtunutkin. Kiitos siitä.

Kiitos, anteeksi, näkemiin

Kapteeni

Moni golfari on 
osoittautunut 
normaaliksi ja jotkut 
normaalit on saatu 
houkuteltua golfin 
pariin. Monesta on 
tullut tuttuja, ka ve-
reita, jopa ystäviä. 

Teemu Norrby
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On ollut sairaan makeeta taistella seni-
o rien joukkueessa Junior/Senior Ryder 
Cupissa, kun vastassa on junnu, joka 
neljä vuotta sitten, kun opeteltiin golfin 
etikettejä ja tervehtimistä kentällä ja 
elämässä, ujosti mumisi jotain. Nyt hän 
katsoo tiukasti silmiin ja reilusti kädestä 
puristaen ilmaisee ennen peliä: ”Rampe, 
mä sitten rökitän sut tänään, mutta hyvää 
peliä sullekin”. Kiitos muuten junnut, että 
annoitte meidänkin kerran voittaa.

ANTEEKSI. Ei tullut St. Laurence Golf ry 
vieläkään valmiiksi. Moni asia on kesken, 
vaikka kapteenin olisi pitänyt ne kuntoon 
hoitaa. Osa hoituu myöhemmin, osan ei 
tarvitsekaan hoitua ja osa hoitui eri tavalla 
kuin jotkut toivoivat.

Ei sitä opi millään lähes 2000:ta jäsentä 
tuntemaan ,vaikka kuinka haluaisi. Vielä 
kun on vähän hajamielinenkin, joku on 
varmaan joskus jäänyt tervehtimättä. 
Vastaavasti pitäisi varmaan pyytää anteek-
si niiltä monilta tutun näköisiltä, joilla ei 
ole mitään tekemistä golfin kanssa, joita 
olen moikkaillut.

Vuosien aikana on ollut muutamia 
pulmatilanteita, joihin on viranpuolesta 
pitänyt puuttua. Ne on käsitykseni mu-
kaan hoidettu miehekkäästi ja toi von, että 
kenelläkään ei ole jäänyt niistä mikään 
närästämään. Hommat on hoidettu ja 
karavaani kulkee eteenpäin.

Uskon, että yhdessä luomamme peli-
säännöt sopivat kaikille ja niillä mennään, 
kun nes sääntöjä ja ohjeita muuksi muu-
tetaan.

Kaikkia bunkkereita en ole saanut hara-
voitua kuntoon, kaikkia griiniosumia en 
ole saanut paikattua. Onneksi lukuisat 
pelaajat ovat olleet tässä suunnattomana 
apuna suorittamalla omalta ja muiden 
osalta saman homman. Mielestäni ken til-
lämme on menty tässäkin asiassa parem-
paan suuntaan.

Kapteeni

NÄKEMIIN. Jatketaan vaan eteenpäin. 
Eihän tästä nyt mihinkään lähdetä. Siis 
haravoidaan jatkossakin bunkkerit, 
paikataan griiniosumat ja divotit, huu-
detaan tarvittaessa kuuluvasti FORE, ei 
lyö dä kintuille, edetään ripeästi, ollaan 
omal la lyöntivuorolla valmiita, otetaan 
kans sapelaajat huomioon. 

Tämä kaikki ja paljon muuta, että uuden 
kapteenin ei tarvitse näistä kirjoitella. 
Vaikka tiedän, että tarvitsee kuitenkin. 
Yritetään edes.

Erikseen kiitos ja anteeksi Onttosen 
Pekalle, St. Laurence Golf ry:n kapteenille 
vuodesta 2015 eteenpäin. Kiitos, että 
lupauduit ehdolle pestiin ja kiitos jäse-
nistölle, että älyttiin sinut hommaan valita.

Anteeksi siitä, että kerroin, ettei hom-
massa juuri muuta ole kuin lyödä ke vääl-
lä yksi avauslyönti. On siinä sen verran 
enemmän kuin ehdit ja viitsit tehdä. 
Lupaan olla tarvittaessa halutessasi apu-
na niin kuin seuran entiset kapteenit ovat 
kohdallanikin olleet. Kiitos heille siitä ja 
kiitos  Pia-Liisa Merirannalle, lady kap-
tee nille leppoisasta yhteistyöstä. 

En ole vielä varma, onko edessä ura 
kilpagolfarina vai viihdeliikkujana. Kotona 
kiitokset ja anteeksi Elssulle, että olen 
joutunut lähtemään niin usein kentälle 
”kun on niitä kapteenin hommia”. Jatkossa 
sinne voidaan reilusti mennä vaan siksi, 
että golf on niin mukavaa.

Pari toivetta tähän loppuun. Yritetään 
muistaa, että golf on harrastus. Harras-
tushan tarkoittaa, sitä että sen tulisi olla 
mu kavaa ja rentouttavaa. Otetaan hom-
mat tosissaan mutta ei turhan totisesti.

Ne, joilla on ollut tapana sanoa: ”moro 
kapu”, sanovat niin jatkossakin, mutta 
Onttosen Pekalle. Jos joku haluaa vielä mi-
nua tervehtiä, pelkkä ”moro Rampe” riittää.

Hymyillään kun tavataan. 
Rampe

StLG Kapteeni 2011–2014

St. Laurence Golfin logolla brodeerattuja 
puuvillapipoja syksyn keleihin. Materiaali 
95% puuvillaa ja 5% elastaania. Paino 250 
g/m2. Kaksinkertainen suora malli, takana 
2 muoto-ommelta. Pituus noin 26 senttiä, 
unisex-malli. Saatavilla 13 värissä: orange, 
lime, black, dark grey, fuchsia, heather grey, 
kelly green, purple, red, navy, royal blue, 
turquoise ja yellow. Hinta 15 euroa/kpl,

Toimitus toimistolle tai postiin, maksu 
tilaus vaiheessa tilille. Tilaukset Maili Sou-
kal le mailisoukka@gmail.com

Nyt kannattaa toimia nopeasti, että saat 
oman logopiposi päähän !

St. Laurence Golfin 
pipo päähän

Terttu Aalto  20.5. PL 8
Satu Kervinen  24.5. PL 14
Päivikki Thoren  7.6. KP 16
Tommi Kuusisto   KP 16
Tero Lahtinen  28.6. PL 8
Markku Meriranta 14.6. PL 8
Harri Turunen  9.7. PL 14
Tommi Nylander HSGC 22.7. KP 2
Miikka Savela 23.7. PL 2
Pasi Tanskanen 26.7. PL 8
Anne Eklund 9.8. PL  14
Ritva Rajava 10.8. PL 11
Petri Tapio 22.8. PL 14
Jarmo Holm 22.8. PL 11
Hannu Peltonen 2.9. PL 8
Reitamo Joni 8.9. PL 8
Elvi Hauta-Aho 13.10. PL 8

Holarit 2014
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Peliareena

Lippukisa 4.5
Mika Riissanen
Mikko Murtola
Niclas Fromholz

Golf Balance Scramble 
Pyhä Lauri 10.5
Eckhardt Satu 59
Eckhardt Albert
Ruohola Raimo 62
Viita-aho Juhani
Tolppala Teemu 63
Lindström Jens

Golf Balance Scramble 
Kalkki-Petteri 10.5
Hankola Satu 64
Hankola Jukka

Karaiste Ainokaisa 66
Virtanen Kimmo
Dahlman Mika 66
Vilander Jari

ToukoSenior Open 15.5.
Leskinen Pekka  36
Jokinen Olli  36
Roine Merja  35

Esbecon Spring 
Challenge 17–18.5
MIEHET
Pulli Harri  139
Långström Kalle  144
Suominen Juha  145
NAISET
Tuupainen Marja HSGC  150

Anttila Heidi HSGC  157
Rinne Päivi HSGC  157

Lasten Sairaala  
Open 24.5
Eklund Anne
Oikari Anne
Oikari Jorma 51 pb
Korhonen Matti
Luoma Jyri
Saatsi Timo 47pb
Heino Hannele
Sorri Anne
Sorri Matti 47 pb

Honda Open 1.6
PB/HCP
Ruohomaa Ronny VGC 40

Tulokset 2014 
Granat Petri 38
Lähdesmäki Pekka 38
LP/HCP
Kivelä Jarmo 67
Peltonen Hannu 70
Nielsen Ari 70

Puustelli Open 7.6
MIEHET LP/SCR
Tolvanen Otto 74
Savela Miikka 75
Lindberg Kimmo 76
MIEHET PB/HCP
Kemppainen Timo 39
Kanto Jarmo 39
Dahlman Atte 38
NAISET LP/SCR
Michelsson Hanna  85

Kuva 25-vuotisjuhlan scramblen voittajajoukkue Niclas Fromholz, Marja ja Ismo 
Juhonen. Palkintoja jakamassa toimitus/toiminnanjohtaja Mecki Kåhre.

Kuva 25-vuotisjuhlan lyöntipelikisan naisten 
sarjan voitti Eija Rintala-Murtoaro. Kuvassa 
Pia-Liisa Meriranta ja Mecki Kåhre.
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Peliareena

Haataja Virpi 86
Myllymäki-Mattila Kirsi 101
NAISET PB/HCP
Kekäläinen Janina 39
Teivastenaho Nea 36
Koivumäki Taina 36

Golf Balance Ladies Day 
Open 8.6
PB/HCP 0-18,4
Ihlberg-Helenius Leena 37
Miettinen-Lähde Saila 35
Rokka Sirpa 32
PB/HCP 18,5-36
Eklund Anne 39
Leinonen Leena 37
Rekola Minna 37
PB/HCP ALLE 21V.
Tolvanen Sanni 41
Kekäläinen Janina 38
Pitkänen Riikka 35

KesäSenior Open 10.6.
Karhu Irma  38

Koskinen Pekka 37
Ranta Matti 34

JAZZ Golf Open 14.6
Järvinen Leena 60
Klimenko Andrei
Nurmisto Jukka
Fromholz Niclas 61
Juhonen Ismo
Juhonen Marja
Mörsky Jan-Erik 62
Mörsky Mika
Mörsky Päivi

Midsummer Latobar 
Open 20.6
Kalenius Ari 42
Murtoaro Jukka 41
Palmroos Vesa 41

Early Bird 24.6
Rekola Minna 69
Nivukoski Jere 71
Roine Merja 71

Kuva 25-vuotisjuhlan lyöntipelikisan miesten 
sarjan voitti Stig Lönnqvist. Palkintoja  
 jakamassa Pia-Liisa Meriranta ja Mecki Kåhre.

Kuva Virkkala Trophyn voittajajoukkue Pekka ja Maria Leskinen sekä Pekka 
Onttonen. Taustalla Tissotin edustaja Markus Lassila ja seuran puheenjohtaja 
 Petri Granat pokaalin kanssa. Lisää kuvia löytyy seuran facebook-ryhmän sivuilta.

Kuva Susijengi vieraili St. Laurence Golfissa. Kuvassa toinen 
oikealta Petteri Koponen ja faneja.

Jalo´s Shoot-Out 5.7
Antti Ulvio
Mika Mörsky
Niclas Fromholz

Synsam Lady’s  
Open 6.7
LP/HCP 0-18,4

Rokka Sirpa 72
Roine Merja 75
Viitala Terhi 75
PB/HCP 18,5-36
Lindström Tuija 41
Kaario Irmeli 39
Rauhala Sirpa 37
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Peliareena

Talkamo Tero  74
Björndahl Marcus 76
Björklund Rolf 77
N50
Pesola Pirkko 71
Veijalainen Kristina   73
Roine Merja 73

Ismet & Myly Scramble 
Open 16.8
Ahonen Jukka 61
Collin Jani
Fromholz Niclas 61
Lehtinen Jani
Lundell-Pendov Leena 61
Pendov Krasen

StLG Open 17.8
MIEHET
Mäenpää Joona 70
Meriranta Markku 70
Nurmisto Jukka 70

NAISET
Veijalainen Kristina 74
Meriranta Pia-Liisa 75
Pesola Pirkko 75

StLG Juniori Lyöntipeli-
mestaruus 30–31.8
POJAT 18

Suomalainen Juho 159
Vehniä Oskari 174
Vallivaara Robin 174
POJAT 14
Suomalainen Lauri 175
Pietilä Rasmus 202
Hytti Verneri 217
TYTÖT 16
Kekäläinen Janina 211
Tolvanen Sanni 235
Vehniä Iris 278

StLG Mid Lyöntipeli-
mestaruus 30-31.8
MIEHET
Suomalainen Erkki 149
Kärjes Panu 157
Lindberg Mikko 161
NAISET
Romppainen Kati 171
Michelsson Hanna 189
Teivastenaho Nea 192

StLG Senioreiden 
Lyöntipeli mestaruus 
30–31.8
MIEHET 55
Nyman Kari 152
Tuomola Pekka 153
Mattila Teppo 161
MIEHET 65

Perhepokaali 10.7
Savela Emma  72 
Savela Miikka
Böss Kristiina 75
Laine-Böss Tiina
Björklund Rolf 82
Rokka Sirpa

Virkkala Trophy 12.7
Leskinen Maria Johanna  57
Leskinen Pekka
Onttonen Pekka
Böss Kristiina 58
Savela Emma
Savela Joona
Lindberg Kimmo 59
Långström Kalle
Reitamo Joni

25v. Juhlakilpailu 
(Scramble) 26.7
Fromholz Niclas 56
Juhonen Ismo
Juhonen Marja
Pulli Heikki 57
Vaalivaara Juha
Vehniä Oskari
Järvinen Leena 57
Teivastenaho Hannu
Teivastenaho Nea

25v. Juhlakilpailu  
(lp/hcp) 26.7
MIEHET
Lönnqvist Stig 66
Makkonen Jouko 68
Mörsky Mika
 70
NAISET
Rintala-Murtoaro Eija 69
Puuppo Kyllikki 72
Savela Emma 72

StLG Lyöntipeli-
mestaruus kilpailut 
1-3.8
MIEHET
Eckhardt Albert 210
Ulvio Antti 224
Mäenpää Joona 227

NAISET
Haataja Virpi 167
Sandberg Emma 168
Puuppo Kyllikki 173

EloSenior Open 12.8.
M55
Ryynänen Ensio 71 
Koivumäki Hannu 75
Lähdesmäki Pekka  78
M65

Kuva StLG:n edustuspelaajia vasemmalta Virpi Haataja, Kyllikki 
Puuppo, Antti Ulvio ja Otto Tolvanen.

Kuva Elvi Hauta-Aho ja Mari Einiö junnutoimikunnan 
kirppismyyjinä.
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Peliareena

Lönnqvist Stig 158
Tiira Hannu 165
Kuoppamäki Matti 177
MIEHET 70
Eronen Esko 170
Levänen Rauno 189
Nuutinen Matti 194
MIEHET 75
Valle Martti 169
Björklund Rolf 183
Salmi Aulis 185
NAISET 50
Puuppo Kyllikki 164
Ihlberg-Helenius Leena 182
Myllymäki-Mattila Kirsi 186
NAISET 60
Roine Merja 197
Heino Hannele 198
Eronen Lea 201
NAISET 65
Ulvio-Peltonen Kristiina 176
Veijalainen Kristina 202
Saarinen Marja 209

Hockey Golf 6.9
Team White
Team Blue

SyysSenior Open  18.9. 
M55
Naumanen Pekka  71

Rajajärvi Veli-Pekka 74
Kuparinen Jorma  75
M65
Tiira Hannu 74
Tiainen Risto  75
Valle Martti  76
N50
Soukka Maili 70
Veijalainen Kristina 75
Heino Hannele  78

Viikkokilpailu Finaali 
21.9 (pb/hcp)
Ahlqvist Vesa 39
Fromfolz Niclas 36
Järvinen Leena 36

Naisten & Miesten 
syyskisa 27.9. 
MIEHET LP HCP
Sormunen Harry  83
Laurén Topi 86
Helenius Rainer 70
NAISET LP HCP
Ihlberg-Helenius Leena  74
Romppainen Kati  76
Myllymäki-Mattila Kirsi  76
NAISET PB
Oikari Anne  32
Järvinen Leena  31
Tuominen Sari  31

Kuva Klubin hengeksi valittiin tänä vuonna Pekka Leskinen. Kuva Ihanat naiset terassilla Satu Eckhardt, Nina Leppäkangas 
ja Irmeli Kaario.

Kuva Valvojat Eestissä.

Kinkku scramble Sappi 
4.10.
Hattinen Jyrki 59
Savonen Leo
Puustjärvi Aki 61
Puustjärvi Sakari
Hauta-aho Elvi 61
Savela Miikka

Kinkku scramble 
Gyproc 11.10.
Lindström Kari 64
Mattila Kimmo
Juhonen Ismo 65
Murtola Mikko
Lehto Eija 65
Lehto Seppo
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Kuva-areena

Pyysimme jäseniltä kuvia kentältä ja tässä upeita otoksia. Kiitokset kuvia lähettäneille.

Kuva Pentti Kaisti lähetti poikansa Tuomas Kaistin ottaman kuvan tallin vintin portailta. Pentti kertoo laittaneensa kuvan 
tietokoneensa taustakuvaksi, koska se kertoo sen tunnelman ja rauhan mitä hän kentältä ja golfharrastukseltaan hakee. 

Rakeet sulivat ja peli jatkui. Upean auringonlaskun vangitsi Aki 
Puustjärvi.

Kesäkuun 9. päivä satoi ikimuistoinen raekuuro. Rakeita jäi 
kentän pintaan ihan lumena. Kuvan otti Aki Puustjärvi.
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Kuva-areena

Kuva Jukka Heiskasen kuvissa yllä pelataan lumigolfia. ja 
kapteenit avaamassa kautta.

Kuva Pirkko Parikan 
ottamassa kuvassa pallo on 
päätynyt mitä ilmeisimmin 
pelaamattomaan paikkaan.

Kuva Pirjo ja Juha Parkkisen lähettämissä syyskuussa otetuissa 
kuvissa Pyhä Laurin aamusumua ja alla 17. greeniltä otettu 
maisemakuva.

Kuva Reima Helmisen pitkä 
varjo aamulla.

Reima Helmisen panoraama kentän yli juhlakisan aikoihin. 
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Henkilökuva

Sakari Linnan paras golfpalkinto

Leppoisasta  
sääntönikkarista 
kunniajäsen

TEKSTI: URPO UOTILA KUVAT URPO UOTILA, PETRI PELTONIEMI JA SIRPA ÄRMÄNEN

Aika ei tule pitkäksi Sakari Linnan 
golfjuttuja kuunnellessa. Hymyssä 
suin mies tarinoi neljännes-
vuosisadan ajalta kertyneitä 
muistoja, joista useimmat liittyvät 
tietysti St. Laurence Golfiin. 

K uuluuhan Sakari Linna 
siihen joukkoon, joka saapui 
Gunnarlaan rautatien taakse 
heti, kun vasta perustetun  
St. Laurence Golfin uusi 

kenttä avattiin. Innokkaana tennis-
miehenä Sakari Linna halusi kokeilla, 
kuinka golfpallo lentää.

Hiekkarangella ensimmäinen lyönti 
oli lähes huti, mutta toisella yrittämällä 
rautaseiskalla osuma oli kohdallaan. Se 
oli sitä myöten menoa – tennis sai kovan 
haastajan golfista ja taisi ottaa niskalenkin 
aika pian.

Ei Sakari Linna yksin lähtenyt uutta 
lajia kokeilemaan. Silloisen Lohjan 
Verkkopalloseuran pelaajia tuli suuri 
joukko tutustumaan golfiin  ja moni jäi 
sille tielle. 

Kuva: Sakari Linnan 
mielestä StLG:n 
tulevaisuus näyttää 
aika hyvältä moneen 
muuhun golfyhtiöön 
verrattuna.
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Henkilökuva

Se ei välttämättä ollut tenniksen 
tappio, sillä lajin harrastajia riitti edelleen, 
mutta  uudelle golfseuralle se oli  mainio 
piristysruiske. Seura sai innokkaan 
porukan uuden lajin harrastajia ja 
puolestapuhujia.

Toimen miehenä tunnettu Sakari 
Linna ei jäänyt vain pelailemaan. Tennis-
vuosinaan hänestä oli tullut pelaamisen 
ohella myös arvostettu ten nis tuomari. 
Liiton hommissa viralliset 343 ottelua, 
sellaisen määrän tennisotteluja Sakari 
Linna muistaa tuominneensa.

Joten selvää oli, että Gunnarlan 
viheriöiden äärellä Sakarin harteille 
heitettiin pian myös golftuomarin takki. 
Ei muuta kuin kursseille ja golfkisojen 
tuomariksi. Siitä alkoi näihin päiviin 
jatkunut matka St. Laurence yhteisön eri 
luottamustehtävissä: kilpailutoimikunta, 
hallitustyöskentely, sääntö- ja tasoi tus-
toimikunta, valvoja, kapteeni.

LIIKUNTAA PARHAASTA PÄÄSTÄ
Nyt 25 vuotta myöhemmin alkaa olla aika  
hengähtää. Syksyllä 70 vuotta  täyttänyt 
Sakari Linna sanoo, että on muiden aika 
astua remmiin. Hän voi tulevana kesänä 
olla muutamassa, lähinnä seuran omissa 
kisoissa  tuomarina tai kilpailunjohtajana, 
mutta siinä se on. Valvojan hommia hän 
aikoo jatkaa ja pelaamista, totta kai.

Seura on ymmärtänyt Sakarin Linnan 
ratkaisun ja myös sen, kuinka paljon 
hän on tehnyt työtä St.Laurence Golfin 
hyväksi. Sakari Linna on kutsuttu seuran 
kunniajäseneksi. 

Mitä golfvuodet ovat Sakari Linnalle 
opettaneet?

Muun muassa sen, että golf on kan san -
terveydellisesti tärkeää, sillä se on liikuntaa 
parhaasta päästä. Sauvojen kanssa kävelet 
tunnin ja sitten alkaa jo maistua puulta. 
Sen sijaan seniorilta golfkentällä sujuu 
kepeästi neljäkin tuntia. Enimmillään 
Sakari Linna kolusi golfkenttiä noin 150 
kierroksen verran vuodessa, nyt kierrokset 
ovat jääneet 30–40:een.

SÄÄNNÖISSÄ EI OLE SIJAA 
SELITETTELYILLE
Sakari Linna on koulutukseltaan ham-
masl ääkäri, nyt jo eläkkeellä. Voisiko 
si vii liammatin suurta tarkkuutta ja  
huolellisuutta vaativa työ näkyä myös 

hänen golfharrastuksessaan? Mene ja 
tiedä, mutta ehkä niin, että Sakari Linna 
hallitsee erinomaisesti golfin säännöt, 
jotka tunnetusti ovat tarkat.

Liian pikkutarkat? Sakari Linnan 
mielestä ei missään tapauksessa. 

”Golfsääntöjen henki on selvä - 
säännöissä ei ole sijaa selittelyille. Ne ovat 
juuri sellaiset, millaisiksi ne on tarkoitettu.” 

Oman lisänsä tuovat paikallissäännöt, 
joita eri kentillä on vaihtelevasti. Joillakin 
kentillä runsaasti, mutta esimerkiksi 
Lohjalla varsin maltillisesti.  Silloin tällöin 
esille putkahtaa keskustelu ”ojien syvästä 
olemuksesta”, mutta sekään ei ole 
johtanut uusiin pysyviin paikallissääntöjen 
täsmennyksiin.

Vaikka golfsääntökirja saattaa vasta-
alkajasta tuntua melkoiselta viidakolta,  ei 
se sitä aktiiviharrastajille ole. Sakari Linnan 
mukaan StLG:n pelaajat tun tevat säännöt 
hyvin ja esimerkiksi sääntöillat vetävät 
klubin täyteen asiasta kiinnostuneita. 

Kuva Vuonna 1998 Petri Peltoniemi järjesti St. Laurence Golfin ydinporukalle retken 
Skotlantiin. Kierrokseen valmistautumassa vanhan klubi talon portailla Jalo Grönlund, 
Leo Dammert, Kari Nyman, Keijo Airola, Antti Airisto, Ilmari Böss, Sakari Linna ja Risto 
Rantanen. 

”Golfsääntöjen henki on 
selvä - säännöissä ei ole 
sijaa selittelyille. Ne ovat 
juuri sellaiset, millaisiksi 
ne on tarkoitettu.”
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Henkilökuva

Tuomarikortin suorittaneitakin on 
parisenkymmentä.

Tätä taustaa vasten esimerkiksi valvojan 
on mukava liikkua pelaajien joukossa 
Lohjan kentillä. Harvoin eteen tulee to-
della kummallisia tapauksia, ja kun valvo-
jalla on ”leppoisa asenne”, silloin turhilta 
kärhä miltä vältytään. 

”Niin ja eka repliikki on ensiarvoisen 
tärkeä”, Sakari Linna muistuttaa.

TULEVAISUUS NÄYTTÄÄ HYVÄLTÄ
Myös golfyhtiöllä ja seuralla täytyy olla 
ajanmukaiset säännöt, jotta toiminta 
sujuisi kivuttomasti. Ry:n säännöt 
remontoitiin vuonna 1996 Sakari Linnan 
ja Petri Peltoniemen suunnitelmien 
pohjalta. 

”Yksi keskeinen muutos aikaisempaan 
oli, että hallituksen jäsenten tehtävät 
roolitettiin, toisin sanoen jokaisella 
hallituksen jäsenellä on oma vastuu-
alueensa.”

Oy:n yhtiöjärjestys uusittiin puo-
les taan vuonna 2006. ”Toimme 
Markku Ignatiuksen kanssa siihen 
mukaan myös peliohjesäännön – koko 
sääntöuudistuksen tavoitteena oli, että se 
ohjaisi selkeämmin hallituksen toimintaa 
ja toisi lisää joustavuutta käytännön 
työhön.”

Millainen St. Laurence Golfin tule vai-
suus on uuden kunniajäsenen mielestä?

Aika hyvä moneen muuhun golf-
yhtiöön verrattuna, sillä StLG:llä on 
vahvoja valttikortteja.

Ensinnäkin sijainti on erinomainen ja 
puitteet ovat kunnossa.

Lisäksi yhtiö omistaa maat, joille kentät 
on rakennettu.

”Meillä on noin 1520 osakasta ja 147 
hehtaaria maata, toisin sanoen noin 
tuhat neliötä per osake. Tuonkokoisen 
maapläntin arvo on varmasti osaketta 
kohti enemmän kuin yksi euro. 

Kuva Tuoretta kunniajäsentä Sakari 
Linnaa nähdään jatkossa kentällä 
lähinnä valvojana ja pelaamaassa, 
totta kai.  

KUN ALKOI NÄYTTÄÄ uhkaavalta, 
että seitenkymppisten omaa reikäpeliä 
ei tänä vuonna omana sarjana pelattaisi, 
ryhtyivät eräät aktivistit luvan saatuaan 
sitä puuhaamaan ja muutaman päivän 
työn tuloksena sarja pyörähti käyntiin 
lähes parinkymmenen osanottajan voimin. 
Ikuisesti kiertäväksi kiertopalkinnoksi 
lahjoitti Leo Dammert ehkä klubin 
arvokkaimman pystin, alkujaan vuonna 
1916 B–C–B -biljarditurnauksen voittajalle 
annetun aidon hopeisen pytyn, jonka arvo 
on nelinumeroinen luku euroissa ilman 
pilkkua. 

Seitenkymppisten 
reikäpeli 2014

Kuva Pokaalin lahjoittaja Leo Dammert luovuttaa sen 
vuoden 2014 voittajalle Matti Nuutiselle
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K uinka nopeasti aika meneekään! 
Kausi toisensa perään hurahtaa 
töiden touhussa liiankin 
nopeasti. Kulunut kausi oli 

allekirjoittaneella kymmenes kausi töissä 
golfin parissa kentällämme ja aika lähellä 
on varmaan 23. alkava golfkausi siitä, kun 
Riku Soravuo green cardin kirjoitti. 

Tänä kesänä sain työpariksi Teemu 
”Teme” Tolppalan, joka pääsi hyvin si-
sään toimistopuolen touhuihin ja alkoi-
kin cädärin tehtävien lisäksi hoitaa erilai-
sia toimistotöitä.

Talvi tekee tuloaan ja tätä kirjoittaessa 
on talvihallin kortit laitettu myyntiin ja 
odotellaan talkoopäivää. Kortteja voi 
käydä lataamassa toimistossa aina joulu-
kuun puoliväliin asti ja sitten jäämme 
”talviteloille” hetkeksi hengähtämään. 

Kortteja saa sitten taas ladata vuoden 
2015 puolella ja talvihallihan on auki 
maaliskuun lopulle asti. Muistathan siis 
ottaa klubi-, avainasiakaskortin mukaasi 
niin hallin avauskoodi ladataan siihen. 
Kortit laskutetaan tammikuussa. Halli on 
tarkoitettu omille pelaajille, ja hinnat ovat 
edulliset: 75 euroa aikuisille ja 40 euroa 
junnuille koko talvikausi. Bägivarastoon 
pääsee myös kortilla sisään ja siellä voi 
säilyttää mailojaan.

ON AIKA KIITTÄÄ…
Kesäcädäreitä, jotka uurastivat koko kau-
den kanssamme välillä erittäin pit kiin kin 
päiviin venyen. Kiitos Rebecka, Sonja, Mia 
ja Teemu. 

Tänä kesänäkin on häärinyt apu rei ta 
vapaaehtoisina kilpailuissa ja 25-vuotis-
juhlien järjestelyissä, jälleen kerran to della 
suuri kiitos avusta. Tapah tumat ja kilpailut 
ovat olleet onnistuneet teidän avullanne. 

Mid-joukkuekilpailun naiset olivat ai-
na kin haltioissaan meidän hurmaavista 

Pelitoimisto

Mihin kesä jälleen katosi?

starttereista, jotka ruusuja ja halauksia 
jakelemalla saivat naiset aivan pyörryksiin 
ja tulemaan heti ensi kesänä uudestaan 
kentillemme! Juha S. ja Andrei saavat siis 
jatkotehtävän ensi vuodelle.

TOIMISTO TALVELLA
Toimisto on lomilla 15.12.2014–31.1.2015. 
Tam mi kuussa toimis tol la päi vys tetään 
1–2 päivänä viikos sa (Mecki). Helmi-
kuun toisesta päi västä Susu päivystää 
taas toimistolla. Tarkem pia tietoja päivys-
tysajoista kotisivuilta.

MUISTUTUKSENA
Suomen Golfiiton jäsen- ja tasoituskortti 
on voimassa 31.3.2015 asti. 

Muistakaa käydä lataamassa talvihalli-
korttinne ajoissa.

Henkilökunta haluaa kiittää kuluneesta 
kau desta ja toivottaa kaikille oikein rau-
hai saa Joulun odotusta ja menestystä 
vuodelle 2015! 

Tulospalvelusta
Susu Holm

Kuva Susanna "Susu" Holm 25-vuotisjuhlien järjestelypuuhissa.
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Sennut

E ivät ne vuodet numeroina 
paljoa paina, mutta ajatus siitä, 
että on seniori-ikäinen; sen 
asian kanssa on käytävä itsek-
seen hiljainen ja harras tuu-

maushetki; että nyt olen sitten virallisesti 
golfissa sennupelaaja.

Ensi pelikaudella seurassamme seniori-
pelaajien määrä kasvaa 74 pelaajalla.

Senioreiden kausi oli hyvin aktiivinen 
ja osanottajia erilaisissa tapahtumissa oli 
runsaasti.

Koko kesän ajan Kristina Veijalainen 
veti ansiokkaasti Senioritreffejä –nii hin 
osallistui yhteensä 49 pelaajaa ja kes ki-
määrin paikalla oli aina reilu 20 pelaa jaa. 
Finaaliin kutsuttiin 23 pelaajaa, ja palkin-
not olivat hyvät.

Toukokuusta syyskuuhun pelattiin kuu-
kausittain Senior Open, heinäkuun kisan 
tosin jouduimme peruuttamaan vähäi sen 
osanottajamäärän vuoksi. Konseptia ke-
hi tellään ja ensi kaudella lähdemme uu-
della innolla järjestelemään kaikille avoi-
mia Senior Openeita. Paavo Reunanen 
hoiti ammattitaidolla nämä kisat.

Reikäpelimestaruudet Antti Töyrylän  
johdolla kisailtiin viime vuoden tapaan 
ja lisänä tähän kisamuotoon saimme 
erillisen 70-vuotitaiden reikä peli mesta-

Sennut ahkerina

Runsaasti tapahtumia ja 
syvällisiä tuumaustaukoja
Senioreiden eli sennupelaajien määrä kasvaa vuosittain ja niinpä niin – itse 
kunkin on vain jossain vaiheessa todettava tosiasiana, että nyt ne vuodet sitten 
tulivat täyteen. Miehillä ikäraja on  55 v ja naisilla 50 v.

ruus kisan, joka pelattiin Esko Erosen 
johdolla. Tämä ikäryhmä kokosi peräti 17 
pelaajaa.

Pekka Tuomola organisoi Senioreiden 
lyöntipelimestaruudet, osallistujia oli 
kaikkiaan 66 henkilöä.

RYDER CUP JUNNUILLE
Senioreiden UFS-reikäpelit pelattiin 
kau den aikana, seurastamme Pekka 
Naumanen vastasi niiden sujumisesta 
ai kai sempien vuosien tuomalla rutiinilla. 
Mu ka na olivat Kari Nyman, Teppo 
Mattila, Pekka Tuomola, Risto Rantanen 
ja Pekka Naumanen. Naisia edustivat 
Kyllikki Puuppo, Kristiina Ulvio-
Peltonen ja Hannele Heino. Ryhmä 
voit ti alkusarjan, jatkossa pelattiin Kullota 
vastaan tasan, mutta kolmen reiän niukka 
häviö pudotti jatkosta.

Perinteinen Ryder Cup pelattiin junio-
reita vastaan ja me sennut saimme jäl leen 
todeta nuorison olevan parempia. Senio-
reiden puolelta saimme mukaan myös 
uu sia pelaajia tähän kisaan.

Pelasimme kauden aikana yhteensä 5 
seuraottelua ja mikä ilahduttavaa, ha luk-
kaita lähtijöitä otteluihin oli aina hyvin, jo-
ten saimme kasaan hyvät jouk kueet. Se ei 
tosin joka kerta meitä voittoon aut tanut.

Pelimatkalla kävimme heinäkuussa  
Hämeenlinnassa Aulangolla pelaamassa 
Eversti-kentän. Sää oli mitä kesäisin ja 
kenttä hienossa kunnossa. 

Matka järjestettiin yhteistyössä nais toi-
mi kunnan kanssa, mukaan olisi mahtunut 
meitä innokkaita golfareita paljon enem-
män. Siispä tervetuloa joukolla mukaan 
ensi vuonna perinteiselle kesä retkelle 
naut timaan laadukkaasta seurasta ja kisai-
lusta. 

Muita kilpailuja kauden aikana, joissa 
senioritoimikunta oli järjestäjänä, olivat Mid-
summer Latobar Open Anne Oikarin vas-
tuulla ja Early Bird Maili Soukan vastuulla.  

Juhannuskisa on perinteisesti suosittu 
tapa aloittaa juhannuksen vietto ja niin 
oli tänäkin vuonna, kisassa oli maksi mi-
määrä osallistujia. Juhannuksen jälkeen 
järjestimme Early Bird-kisan, jossa yhteis-
l ähtö oli kukonlaulun aikaan eli kello 4 
aamulla. Kisa keräsi 18 pelaajaa.  

Kesän pelaamista ja hetkiä golfkentältä 
on mukava muistella, kun kentälle ei 
pelaamaan pääse. Päättyneen kauden 
kah vi hetkiin kuului ihan ehdottomasti 
lähes aina lämmin, uunituore munkki, jos-
sa oli sisällä runsaasti vadelmahilloa. Ihan 
vesi herahtaa kielelle, kun muistelen sen 
makua suussa....

TEKSTI JA KUVAT:  MAILI SOUKKA



Sennut  Kuva Ladyt KP:n väylällä 14 
ToukoSenior Openissa.

Kuva Early Bird kisan 
palkintopöytä.

Kuva Kello näytti 06:07 kun 
ohitimme Laurin majan 
Early Bird kisassa,

Kuva  Pallo puussa KP 17.

Kuva Kahvihetkien herkulliset munkit.

Kuva  Pyhä Lauri 4. väylä. 33    Tietoväylä  St. Laurence Golfin sidosryhmälehti
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Junnut

Otto ja Lauri toivat junnuille kilpamenestystä

700 koululaista tutustui
golfiin liikuntatunnilla

Kuva Koulugolfiin osallistujia  alkukesästä 
harjoitusalueella.
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Junnut

S aimme tällä kaudella mukaam-
me myös monia uusia junioreita  
ja toivomme kasvun jatkuvan 
ensi kaudella.

Junioritoimikunta järjesti 
kaikille junioreille avoimia tapahtumia, 
kuten kesäharjoitukset, limugolfia ja 
par3-kisoja. Perinteisen Yögolfin voitti jo 
kolmatta kertaa putkeen Otto Tolvanen. 

Keväällä  aloitettiin myös oma ”Golf 
tutuksi liikuntatunnilla”-projekti, jota 
jatkettiin menestyksekkäästi syksyllä. Elo-
syyskuun aikana noin 700 oppilasta kävi 
tutustumassa St. Laurence Golfiin. 

Juhannuksen jälkeen järjestettiin ”24h 
golf”-tapahtuma, jossa Antti Ulvio, Jani 
Nyman ja Lassi Kivilompolo pelasivat 
golfia vuorokauden ympäri ja keräsivät 
näin junioritoiminnalle yli 7000 euroa. Elvi 
Hauta-aho ja Pekka Lähdesmäki olivat 
korvaamattomana apuna tapahtuman 
järjestelyssä. Kiitos kaikille mukana olleille 
ja kaikille tapahtumaa tukeneille.

Kauden päättäjäiset järjestettiin  Kisa-
kalliossa. Paikalla oli noin 70 hen keä. 
Tämän vuoden junioreiden stipen dit sai-

vat Albert Eckhardt, Joona Mäenpää, 
Heikki Pulli, Juho Suomalainen, Lauri 
Suomalainen, Otto Tolvanen ja Sanni 
Tolvanen.

Talviharjoittelu aloitettiin marraskuun 
puolessa välissä. Junioritoimikunta 
toivottaa tervetulleeksi JPA:n St. 
Laurence Golfiin. Kaikki harrasteryhmien 
harjoitukset järjestetään omassa talvi-
hallissamme. Osa kilpajunnujen harjoi-
tuksista järjestetään myös Espoon Season 
Golfissa. 

Kaikki juniorit ovat myös tervetulleita 
mukaan fysiikkaharjoituksiin sunnuntaisin 
Metsolan koululle kello 13.30-15.00.

StLG:n junioreiden tiedotteita voi 
seurata seuran kotisivuilta www.stlg.fi ja 
Facebookissa omassa ryhmässämme Stlg 
juniorit.

Junioritoimikunta kiittää kaikkia 
junioreita, vanhempia, ohjaajia ja muuta 
jäsenistöä kuluneesta kaudesta! Suuri 
kiitos myös Lassi Kivilompololle kuluneista 
vuosista. Mukavaa talvikautta kaikille! 

Lotta Sandberg-Nyman
     Junioritoimikunnan puheenjohtaja

Kausi 2014 oli jälleen täynnä junioreiden aktiviteetteja ja 
kilpailumenestystä. Kilpailukauden kohokohtina voidaan 
mainita mm. Otto Tolvasen SM-pronssi 16-vuotiaitten 
poikien sarjassa sekä Lauri Suomalaisen Tsemppitour 
etelä-länsi ranking-voitto. 

Kuva 25-vuotisjuhlissa junnut kisasivat par3-kentällä Kuva Pieni golfarin alku Anna Ulvio. Kuva Perhegolfia.

Kuva Lotta Sandberg-Nyman ja päättäjäisissä 
palkittu Otto Tolvanen.

Kuva Elvi Hauta-Aho, Iris Vehniä ja Lotta.
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Ladykapteeni

N aisten pelitapah-
tu mia oli kesän jo-
kaisena kuu kau te-
na aina syys kuu-
hun asti. Kil pai luis-

sa ja tapahtumissa oli mukava 
tunnelma, pelaa jia run saasti ja 
sää suosi meitä ladyja jokai ses-
sa tapahtumassa. 

Kausi käynnistyi varhain ja 
hyvät peli olo suhteet jatkuivat 
pitkälle syksyyn. Ah ke rimmat 

pelaajat ovat olleetkin ken täl-
lä vielä marraskuussakin. Joka 
syksy tuntuu yhtä haikealta 
siirtää golfvälineet varastoon 
ja yrittää vaihtaa golf vaikkapa 
kuntosaliharjoitteluun. Uusi 
vuosi ja kevät tulevat kuitenkin 
yllättävän nopeasti. 

Ideat uusista ja erilaista 
tapahtumista ovat tervetul lei-
ta. Naistoimikuntaan ja golf-
toimintaan mahtuu aina mu-

kaan uu sia jäseniä. Jos olet 
kiinnostunut niin kyp syt te le 
ajatusta ja tule mukaan nais-
toimi kuntaan ensi vuonna!

Kiitokset yhteistyö kumppa-
neil lem me, toi miston väelle ja 
kent tähenkilökunnalle kulu-
nees ta kaudesta

Tapaamisiin ensi vuonna!
Pia-Liisa
Ladykapteeni

Kiitos kaikille naisgolfareille mukavasta 
pelikaudesta 2014

Porvoo golfin ladyt 
vierailulla Lohjalla 
syyskuussa.

Yhteistyökumppanit 2014.



37    Tietoväylä  St. Laurence Golfin sidosryhmälehti

Ladykapteeni

Kuva Leena Ihlberg-Helenius ja Irma Karhu Peuramaan ladyjen 
kanssa.

Kuva Vasemmalta Markku Meriranta ja Eija Kullaa 2. sija 
captain's cupissa. Voittajat Tiina Suominen ja Janne Nordling.

Kuva Peuramaan ja Lohjan ladyt iloisissa tunnelmissa vaikka 
ukkonen keskeytti pelit.

Kuva"Tyttö" jäi Lohjalle kuvassa Peuramaan ladykapteeni  
Sari Karesvuori, Pia-Liisa Meriranta ja Kristina Veijalainen 
vastaanottamassa kiertopalkintoa.
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Peliareena

Kuva Ville Lajunen, Toni Kähkönen, Daniele Massaro, Pekka Walkama, Harri Karjalainen,Andrei Klimenko, alarivi Carlo Gudicini ja 
Stefano Vana kokoontuivat yhteiskuvaan klubin terassille.

Kuva Daniele Massaro, Olivia Kåhre, Martina Vornanen,Carlo Gudicini ja Stafano 
Nava poseeraavat klubin aulassa. 

Kuva Carlo Gudicini tarkistaa onko väylä 
vapaa.

AC Milanin futislegendat vierailivat St. Laurence Golfissa 7.6.2014.

Kuva Daniele Massaro antaa 
nimikirjoituksia faneille.

KUVAT:  MECKI KÅHRE JA TEEMU NORRBY
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Peliareena Uutisia

Valmennus ja 
Pro uutisia
St. Laurence Golf ja Nordcenter JPA 
(Junior Performance Academy) aloittavat 
yhteistyön

St. Laurence Golf on solminut 3-vuo-
tisen yhteistyösopimuksen Juniori val-
men nuksesta Nordcenter JPA:n kans sa. 
Valmennus tulee tapahtumaan Nord-
cente rin rekrytoimien PGA-ammat tilais-
ten johdolla.

JPA tulee myös tarjoamaan ammatti-
maisia palvelujaan seuran aikuisryhmille.

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluu 
myös Pro-toiminta St. Laurence Golfin 
alueella. Valmentajina tulevat toimimaan 
muun muassa David Silva ja Jouni 
Simanainen. 

St. Laurence Golf ry:n sääntömääräinen 
syys kokous pidettiin keskiviikkona 5 mar-
ras kuuta.

Ennen kokousta KPMG:n Ari Nielsen 
esit ti Ry:n ja Oy:n Kotikenttäsopimuksen 
pii riin kuuluvia muutoksia vuodelle 2015.

Kokouksessa oli läsnä 43 jäsentä.Ko-
kouk sen puheenjohtajana toimi Jarmo 
Henriksson ja sihteerinä Maili Soukka.

Toimintasuunnitelma, talousarvio ja 
jäsen maksut hyväksyttiin esitetyssä muo-
dos saan.

Seuran puheenjohtajaksi valittiin jatka-
maan Petri Granat. Uudeksi kapteeniksi 
valittiin Pekka Onttonen, sääntö- ja 
tasoitustoimikunnan puheenjohtajaksi 

Jukka Heiskanen, kilpailutoimikunnan 
puheenjohtajaksi Petri Hesso ja mid toi-
mi kunnan puheenjohtajaksi Esa Lahden-
pää. Naistoimikunnan/Lady Kapteenin 
valintaa ei voitu tehdä ehdokkaan puut-
tuessa.

Seuran kunniajäseneksi kokous kutsui 
Sakari Linnan.

St. Laurence Golf kiittää hallituksesta 
eroavia heidän panoksestaan yhteisömme 
hyväksi.

EROAVAT HALLITUKSEN JÄSENET :
Leif Sandberg, Raimo Lähteenmäki, 
Pia-Liisa Meriranta ja Hannu Teivasten-
aho. 

Uuden ravintoloitsijan haku on ollut 
loppukesästä lähtien käynnissä. Hakijoita 
oli 11 kpl ja neuvotteluita ja haastatteluita 
käytiin aluksi viiden kandidaatin kanssa. 
Hallitusten haastatteluryhmä tapasi 
kolme kandidaattia joista kahden kanssa 
neuvoteltiin aluksi päätyen Greenside Cafe 
& Restaurant Oy nimiseen ravintoiloitsijaan.

St. Laurence Golf haluaa kiittää Väylä 19 
kuluneista kolmesta vuodesta ja toivottaa 
Mudille, Esalle & kumppaneille onnea 
uusiin haasteisiin !

GREENSIDE CAFE & RESTAURANT OY
Olemme vuonna 2000 perustettu ravinto-
la yritys. Meillä on kokemusta Suomen par-
hait ten golfravintoloiden hoitamisesta 
lähes 15 vuoden ajalta: Master Golf 2000–
2003, Nurmijärven Golfkeskus vuodesta 
2002 alkaen, Kytäjä Golf vuodesta 2003 
alkaen ja Hirsala Golf 2007–2009.

Meidät tunnetaan hyvästä ruoasta ja 
ystävällisestä palvelusta. Yrityksemme 
tavoitteena on toimia asiakaslähtöisesti, 
joustavasti, tehokkaasti ja pitkäjänteisesti.

Ruokakonseptimme pohjana ovat 
kohtuuhintaisuus, ruoan maku ja tuoreet 
raaka-aineet sekä koko henkilöstön mutka-
ton tapa toimia asiakkaan hyväksi.

Esimiehemme ovat keittiön ja salin am-
mat tilaisia. Olemme Mara ry:n jäsen yri tys. 
Yrityksessä työskentelee vakituista henkilö-
kuntaa noin 20 ja golfkauden aikana henki-
lö kuntaa on kirjoilla yhteensä noin 50 hen-
ki löä

Meillä on ilo aloittaa golfravintolatoiminta 
myös St. Laurence Golfissa ensi vuonna.
Olemme saaneet sopimusneuvottelujen 
yhteydessä useita toiveita golfravintolan 
kehittämisestä. Teemme parhaamme, jot-
ta ensi kesänä pystymme palvelemaan 
mahdollisimman hyvin St. Laurencen 
Golfin jäseniä ja osakkaita golfravintolassa 
ja kioskilla. 

Yhteistyöterveisin
Hannele Heikura, ravintoloitsija                                                           

hannele.heikura@greensidecafe.fi

 Marita Heikkilä, keittiöpäällikkö
marita.heikkila@greensidecafe.fi

Uusi ravintoloitsija valittu

Seuran syyskokouksen päätöksiä Talvihallikortit 
nyt myynnissä
Nyt voit käydä lunastamassa oman talvi-
hallin harjoittelu kortin toimistosta!

Talvihallin ovi koodi ladataan klubi-
korttiisi toimistossa, joten muistahan 
ottaa mukaan klubi-avainasiakas korttisi 
ja käydä lataamassa sen toimistossa ma-
pe klo 9–15 (tarkistathan kotisivuilta aina 
viikko kohtaisen aukiolon)

Aikuiset 75 euroa ja Junnut 40 euroa 
koko talvikausi 29.3.2015 asti. HUOM! 
Muistathan ladata ajoissa talvihallin klubi-
kortillesi pelitoimistossa! Toimisto jää 
lomille joulukuun puolivälissä. 

Laskutamme kausikortit tammikuun 
aikana. 
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St. Laurence Golf 
toivottaa mukavaa 
talvea ja kauden  
2015 odotusta


