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1. Hallituksen yleiskatsaus 

 
Toiminnan tarkoitus, arvot, toiminnan tavoitteet ja tavoitetila 2017: 

Seuran visioksi on asetettu ”Iloista golfia Vierumäellä”, jolla pyritään pelaajan ja pelitaitojen 
kehittämiseen, vuorovaikutukseen ja viestinnän kehittämiseen, yhteistyöhön Vierumäki-ympäristössä 
sekä Pelaajan elämänkaaren hallintaan. Arvoina pidetään Vierumäki henkeä, hauskuutta ja iloa, 
ympäristön kunnioittamista sekä rohkeutta uudistua. 

 
Talous: 

Aiemmasta hallituksen esityksestä poiketen, hallitus esittää seuran jäsenmaksujen ennallaan pitämistä eli 
aikuisten jäsenmaksu on 62€ ja juniorien jäsenmaksu 31€. 

 
Yhteistoiminta kenttäyhtiöiden kanssa: 

Seuran sääntöjen mukaan yksi paikka hallituksessa on varattu Vierumäki Golf Oy:n edustajalle. Yhtiön 
hallituksen jäsenenä on ollut ja jatkaa Tapani Ilkka. Seuran edustajana vastavuoroisesti Golfyhtiön 
hallituksessa on toiminut ex- puheenjohtaja, Kari Laento. Kenttäyhtiöiden toimitusjohtajalla Jan Ruoholla 
on ollut oikeus osallistua seuran hallituksen kokouksiin.  
 
Tasoitusrekisterin ylläpito ostetaan kenttäyhtiöiltä ja caddiemasterit ylläpitävät tasoitusrekisteriä, 
päivittävät tasoitukset heti kilpailujen jälkeen sekä muut tasoitukset mahdollisimman nopeasti kortin 
jättämisen jälkeen. 
 
Seuran ja Yhtiöiden välillä on voimassa sekä Kotikenttäsopimus että Yhteistoimintasopimus. Seuran 
olemassaolo, toiminta ja Suomen Golfliiton jäsenyys nojaa Kotikenttäsopimukseen. Kotikenttäsopimus on 
uusittu ja on voimassa 2018 loppuun ja jatkuu siitä toistaiseksi niin, että sopimus jatkuu 5v kerrallaan ja 
vastaavasti 5v irtisanomisesta. 
 
Palvelusopimus on voimassa toistaiseksi ja päivitetään vuosittain marraskuun loppuun mennessä.  

 
Yhdistys ostaa kaikki hallinto- ja caddiemaster palvelut Golfyhtiöiltä ja saa näin käyttöönsä henkilökunnan, 
toimitilat, toimistopalvelut, kaikki tarvittavat ohjelmistot, koneet, laitteistot ja toimistotarvikkeet. 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
Golfyhtiö vastaa kilpailujen järjestämisestä ja vain Seuran Mestaruus-kilpailut ja ”viikkokilpailut” ovat 
olleet Klubi- ja kilpailutoimikunnan vastuulla. Toimikunnat voivat edelleen järjestää omia tapahtumiaan.  

 
Yhteistoiminta Vierumäki Country Clubin kanssa: 

Seuralla on sopimus Vierumäki Country Club Oy:n kanssa liittyen seuran nuorten valmennukseen ja 
opetukseen. Sopimus on perusta sille, että seura voi tuottaa ympärivuotisesti laadukkaita nuorten 
valmennus- sekä opetustilaisuuksia. 

 
Taloushallinto: 

Yhteistyötä taloushallinnon osalta Accountor (entinen Pretax) oy.n kanssa jatketaan. Tällä hetkellä seura 
on itse pitänyt reskontraa tuloistaan ja menoistaan rahastonhoitajan toimesta, jolla ollaan säästytty näistä 
aiheutuneista kuluista ostopalveluna, ja tätä menettely tapaa myös jatketaan vuoden 2017 aikana. 

 
Tiedottaminen: 

Vuoden 2012 aikana lanseerattu kuukausitiedote on seura ykköstiedotus-kanava seuran internet-sivujen 
kanssa. Kuukausitiedotetta pyritään vielä uudistamaan ajankohtaisen tiedottamisen osalta. Seuran 
tapahtumista tiedotetaan myös facebookissa. Jäsenmaksunsa maksaneille jäsenille lähetetään maalis- 
huhtikuun vaihteessa postitse kirje, jossa mukana on tasoituskortti. Kutsu syys- ja vuosikokouksiin 
lähetetään myös jatkossa sähköpostitse ja julkaistaan nettisivuilla. 

 
2. Jäsenistö 

 
Tilanne 31.8.2016 

Jäsenmäärä yhteensä on 1520 (nettovähennys edellisestä vuodesta 38 jäsentä), 

 miehiä 831 

 naisia 486 

 tyttöjä 51 

 poikia 152 

 
3. Nuorisotoimikunta 

 
Seuratoimijat (ohjaajat, toimikunta ja vanhemmat):  

Nuorisotoimikunta kokoontuu suunnittelemaan toimintaa tarvittaessa, mutta kuitenkin vähintään 
jokaisen kauden alussa. Juniori pro kuuluu toimikuntaan. Ohjaajille järjestetään säännöllistä sisäistä 
koulutusta. Sitoutuneita ohjaajia on neljä ja apuohjaajia enimmillään neljä. Heille hankitaan tarvittaessa 
lisävahvistusta seuran nuorista jäsenistä ja junioreiden vanhemmista. Kaikkien seuratoiminnassa mukana 
olevien kesken tehdään pelisäännöt. Uudet toimintaan sitoutuneet ohjaajat pääsevät osallistumaan 
Golfohjaajan peruskurssille seuran kustantamana. 2 –tason golfohjaaja koulukseen osallistutaan tarpeen 
mukaan ja kustannusjako mietitään tapauskohtaisesti. 

  



 

 
 

 
 
 
 
Junioripelioikeudet:  

Kesän junioripelioikeuden hankkivien määrätavoite on 35 junioria. Pelioikeus oikeuttaa pelaamaan 
Coach:lla, Classic:lla ja Cooke:lla. Pelata voi ”rajattomasti”, kuitenkin niin, että kullakin kentällä voi pelata 
kaksitoista junioria/päivä. Coach:lle on oma henkilökohtainen pelioikeus, jonka hankkinut juniori voi 
pelata kenttää rajattomasti. Kesän harjoitusmaksu sisältyy junioripelioikeuden hintaan.  

 
Ohjatut harjoitukset: 

Juniorijäsenillä on mahdollisuus osallistua ohjattuihin harjoituksiin 
 
Harjoitusryhmät ovat seuraavat: 

 Golfleikkikoulu 4-7 vuotiaille lapsille. Harjoituksissa leikitään ja liikutaan sekä hiukan myös 

golfataan. Harjoitukset vain kesäkaudella.  

 Harrastajaryhmä 7-18 vuotiaille nuorille. Harjoituksissa keskitytään liikunnallisiin perustaitoihin 

ja golfin perusteisiin. Lisäksi kannustetaan kilpailemiseen. Ryhmät jaetaan harjoituksissa tason / 

iän mukaan 

 Kilparyhmä Ryhmä harjoittelee erillisen suunnitelman mukaan. Juniorit valitaan ryhmään. 

Valinnasta vastaavat valmentajat ja juniorivastaava.  

Harjoituskaudet ovat seuraavat talvikausi 9.1. – 24.4.2017, kesä/syyskausi 1.5. – 16.10.2017. 
Harjoituskerran kesto on pääsääntöisesti ryhmästä riippuen 1-2 tuntia. Harjoituksissa panostetaan 
monipuolisuuteen ja liikunnallisuuteen. Pro on mukana harraste ja kilpa -ryhmien harjoituksissa. Jokainen 
harjoitusryhmä tekee omat pelisääntönsä. Aktiiviset, tsempparit ja kehittyneimmät juniorit palkitaan 
kauden lopussa pikkupokaalein sekä lisäämällä nimikyltti palkittujen tauluun Ravintola Greenin seinälle  

 
Kilpailutoiminta: 

Junioreille järjestetään säännöllisesti kisailuja ja kilpailuja seuran sisällä (viikkokisat, Cocis-Golf yms.). 
Nuorisotoimikunnalle hankitun SGL:n lähipelitestin avulla kannustetaan junioreita lähipelin 
kehittämiseen. Kynnystä kilpailuihin osallistumiseen pyritään madaltamaan ohjatuissa harjoituksissa. 
ViGS-junioreita kannustetaan osallistumaan kaikille Suomen Golfliiton järjestämille juniori- toureille. 
Seura tukee taloudellisesti edellä mainittuihin kilpailuihin osallistuvia junioreita kulukorvausohjeiden 
mukaisesti. Senioritoimikunnan kanssa järjestetään parikilpailu coachilla.  

 
Viestintä ja markkinointi: 

Jäsenistölle tiedotetaan sähköpostitse, ViGS:n kotisivuilla ja tarvittaessa tekstiviesteillä. Junioreiden golf-
toimintaa pyritään tekemään näkyväksi paikallislehden kautta. Koululaisia tutustutetaan golfiin sekä 
kouluilla että golfin harjoitusalueilla. Muita urheiluseuroja pyritään infoamaan seuran toiminnasta ja 
tarjoamaan mahdollisuuksia lajitutustumiseen. 

 
Tapahtumat: 

Junioreille järjestetään kesäkauden avaustapahtuma toukokuun puolessa välissä. Kauden päättäjäiset 
järjestetään marraskuussa.  

 
Hankinnat: 

Golf- ja liikuntavälinehankintoja tehdään harjoitustoiminnan pitämiseksi monipuolisena, innostavana ja 
hauskana.  



 

 
 
 
 
 
 
Yhteistyötahot: 

Nuorisotoimintaa viedään eteenpäin seuraavien yhteistyötahojen kanssa: Heinolan kaupungin 
liikuntatoimisto, Heinolan alueen koulut, Suomen Urheiluopisto ja Vierumäki Golf Oy/ Vierumäki Golf Club 
Oy.  

 
Avustukset ja varainhankinta: 

Perus- ja ohjaaja-avustusta nuorisotoimintaan haetaan Heinolan kaupungin liikuntatoimistolta.   
  

4. Naistoimikunta 
 

Tavoitteet: 
Tilaisuuksissa pyritään ottamaan huomioon golfin eri osatekijöitä; tekniikkaa, harjoittelua sekä varusteita. 
Jäsenviestintää kehitetään yhteistyössä Vierumäki Golf Oy:n viestinnän yhteyshenkilöiden kanssa. 
Lisätään naisten some-viestintää. Uusia naisjäseniä aktivoidaan ja rohkaistaan toimintaan mukaan. 
Kehitetään pelaamisen joustavuutta yhdessä Vierumäki-yhtiöiden kanssa. Kilpailuhenkisyyden 
vahvistaminen naisten keskuudessa. 

 
Toiminta: 

Naisten avajaistapahtuma pidetään huhtikuussa ja tapahtuman teemoissa noudatetaan Golfliiton esille 
nostamia 2017 teemoja. Avajaistapahtumassa on tavoitteena keskustella naisjäsenten kanssa tulevan 
kesän tapahtumien painotuksista ja kuulla jäsenistön toiveet kesän ohjelmasta. 

 
Klubikisat: 

Valtakunnallinen naistenpäivän tapahtuma on kesäkuun alussa. Kannustetaan naisjäseniä osallistumaan 
Seuran järjestämään viikkokisaan, sekä mahdollisesti myös Viisleideistä kisaan. Seuran mestaruuskisat 
elokuussa. Leikkimielinen Kapteenskan mulligan kisa syyskuussa. Ystävyysottelut Sea Golf Rönnäs kisa 
pelataan perinteen mukaan helatorstaina. Vierumäki emännöi ystävyysottelua kaudella 2017. Toisena 
ystävyysotteluna pelataan elokuussa kisa KoskiGolfin kanssa. Emännöintivuorosta vastaa 2017 KoskiGolf. 
Järjestetään naisten pelimatka.  
 
Mikäli riittävä määrä Vigsin naisista haluaa lähteä pelaamaan Viis Leideistä kisaa kesällä 2017, tulee ViGS 
osallistumaan tapahtumaan. Asiaan palataan tarkemmin vuoden 2017 alussa.  

 
Muuta klubitoimintaa: 
 

Lyönti- ja lähipelikoulutusta kesäkaudella erillisen suunnitelman mukaan. Birdie puut sekä Cookella että 
Classicilla. Naisten peli illat kesäkaudella kerran kuukaudessa.  
 
Kannustetaan seuran jäseniä osallistumaan Vierumäki Country Club Oy:n järjestämiin liikuntapalveluihin, 
joihin on neuvoteltu seuralle etuja, esim. Kuntostudion käyttö ja active hours -ohjatut liikuntatunnit. 

  



 

 
 
 
 

 
5. Miestoimikunta 

 
Toimikunta huolehtii seuran yli 21v. miesten kilpailu- ja harjoitustoiminnasta. 

 
Tapahtumat seuran jäsenille 2017: 

 TalmaGolf: Kesäkuussa pelimatka Talmaan, pelataan Laakso ja Master, syödään ja saunotaan ja 

analysoidaan omat pelit. 

 Iltascramble: Juhannuksen tienoilla iltascramble Vierumäellä. 

 TaGi: Elokuussa pelimatka Tapiolagolfiin. Kierros golfia, syönti, sauna ja jo perinteeksi 

muodostunut missattujen puttien analyysi.  

 
6. Senioritoimikunta 

 
Toimikunta huolehtii seniori-ikäisten (miehet 50v ja Naiset 50v) harjoitus- ja kilpailutoiminnasta, sekä valitsee 
edustajat Suomen Golfseniorit ry:n (SGS) valtakunnallisiin kilpailuihin. 

 
Harjoittelu: 

 Osallistutaan talvella Areenassa ja kesällä rangella seuran yhteisiin harjoituksiin.  

 Pelitaitoja hiotaan myös harjoituspeleissä ja sisäisissä kilpailuissa.  

Suomen Golfseniorien avoimet kilpailut: 

 Osallistutaan Suomen Golfseniorien (SGS) avoimiin kilpailuihin. 

Seuran sisäiset kilpailut:  

 Toimikunta nimeää joukkueet Seuraotteluihin. 

 Talvella pelaamme Areenassa lähipelisarjan. 

 Kesällä pelaamme perinteisesti Par-3 kilpailusarjan erikoistehtävineen. Kilpailu soveltuu myös 

aloitteleville pelaajille. 

 Kestävyyskisa pelataan heinäkuussa (36 reikää) 

 Seniorimestaruudet ratkotaan elokuussa. 

 Päätöskilpailu syksyllä jolloin jaetaan palkinnot kesän kilpailuista. 

 Osallistutaan 6-seuran yhteiseen kilpasarjaan. 

 Syyskuussa järjestetään myös pari kilpailu. 

 Kehitellään uusia kilpailumuotoja jäsenten aktivoimiseksi. 

Seuratoiminta: 

 Järjestetään pelimatka lähikentälle. 

 Osallistutaan seuran klubitoimintaan ja muihin seuran kilpailutoimintoihin. 

 Kannustetaan seuran seniori-ikäisiä osallistumaan alueen yhteisiin seniorikilpailuihin. 

  



 

 

 

 
7. Klubi- ja kilpailutoimikunta 

 
Tammi-huhtikuu:  

Tärkeimpänä tavoitteena tulee olemaan jäsenistön aktivointi ja heidän saamisensa mukaan tapahtumiin 
ja kilpailuihin. 
 
Puheenjohtajan johdolla aloitetaan uusien toimintatapojen kehittäminen, joilla saataisiin huomioitua 
sekä toteutettua jäsenten toiveet sekä ideat. 
 
Seura järjestää talviharjoitteluvuoron Vierumäkihallin talviharjoittelupaikkaan lauantaisin tammikuusta 
alkaen. 
 
Sikäli kun tarvetta tai halukkuutta löytyy järjestetään sääntökoulutusta jäsenille. 
 
Toimikunta pyrkii järjestämään koulutustapahtumia uusille varsinkin golfin aloittaneille jäsenille. 
Tavoitteena tutustuttaa uudet pelaajat kenttiin sekä etikettiin. 
 
Mietitään miten saadaan vasta green cardin suorittaneet harrastajat houkuteltua seuran jäseniksi.  

 
Toukokuu: 

Kauden avajaiskisa ja –tapahtuma, kenttien aukiolosta riippuen yhteistyössä Golf Oy:n kanssa. Seuran 
hallitus keskustelee vielä erillisen avajaistapahtuman järjestämistä ko. kisan yhteyteen. 
 
Viikkokisat, jotka ovat suosituin kisamuoto alkavat. Osanottajamäärän kasvattaminen tavoitteena. 
Ecclectic-kisa pelataan viikkokisan yhteydessä kauden 2016 tavoin.  

 
Kesäkuu: 

Juhannuksen kisoihin osallistuminen yhteistyössä Golf Oy:n kanssa. 
 
Viikkokisat sekä ecclectic jatkuvat. 
 
Reikäpelit sekä perhemalja alkavat. 

  
Heinäkuu: 

Viikkokilpailut sekä ecclectic jatkuvat. 
 

Elokuu: 
Golfliiton kilpailukalenteri määrittelee seuran mestaruuskilpailujen ajankohdan. Ehdotus on, että 
pelataan viime vuoden tapaan. A-sarjat Cookella ja B-sarjat Classicilla.  
 
Viikkokisat ja ecclectic jatkuvat 
 
Vierumäki Open Scramble -parikisa.  
 
Seura osallistuu Challenge Tour -kisan järjestelyihin vapaaehtoisvoimin 

  



 

 
 

 
 
 
 

Syyskuu: 
Seuraotteluiden (Hartola, Laukaa) järjestämisvuoro on ViGS:llä. Ottelut pelattaneen Cookella. 
 
Toimikunnat (naiset, juniorit, seniorit sekä miehet) järjestävät omia tapahtumia ja kilpailuja varsin 
aktiivisesti. Jatkosakin käydään keskustelua siitä kuinka paljon ja minkälaisia avoimia kilpailuja seuran on 
mahdollista sekä tarkoituksenmukaista järjestää.  
 
Toimikunta pidättää itselleen oikeuden muutoksiin koskien tapahtumien ajankohtaa tms. Jäseniltä 
tulevien ehdotusten mukaan muitakin tapahtumia voidaan järjestää. 
 
Edellisvuosien tapaan, sopimuksen mukaisesti Vierumäki Golf Oy on pääsääntöisesti avointen kilpailujen 
järjestäjä ja seura yhteistyössä Golf Oy:n kanssa yrittää kehittää kilpailuja ja tapahtumia niin, että 
osallistujien määrä lähtisi kasvuun. 
 
Seura toimii yhteistyössä Oy:n kanssa eri tapahtumissa ja kilpailukalenteri vahvistunee vuoden 2017 
helmikuussa. Golf Oy:n järjestämien kilpailujen ajankohdan vahvistuttua voidaan vielä harkita muiden 
kisojen järjestämistä. 

 
 

8. Hallitus 2016 
 

Hallituksen puheenjohtaja Jyrki Aaltonen. Muut hallituksen jäsenet: Ilmari Hakala (varapuheenjohtaja, 
rahastonhoitaja, senioritoimikunta) Tapani Ilkka (Kenttäyhtiöt), Ari Pajukko (nuorisotoimikunta), Mia 
Himanen (naistoimikunta, Ladykapteeni) Pekka Aalto (klubi- ja kilpailutoimikunta, kapteeni), ja Tuomas 
Wilkko (miestoimikunta) ja Jyrki Nurmisto. 

 


