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TOIMINTAKERTOMUS 2016 
  
1. YLEISTÄ 

 
Vuosi 2016 oli seuran 28. toimintavuosi. Tilinpäätös osoittaa toimintakaudelle 2016 8167,69 euroa 
alijäämää. Hallitus kokoontui 6 kertaa toimintakauden aikana.  

Seurassa oli 31.12.2016 yhteensä 1520 jäsentä. 

Talouden hoidossa ja suunnittelussa yhteistyötä Accountor oy:n kanssa jatkettiin. Budjetointi sekä 
kulujen reaaliaikainen seuranta tapahtui rahastonhoitajan sekä tilitoimiston puolesta. 
 
Seuran ja golfyhtiöiden (Vierumäki Golf Oy ja Vierumäki Golf Club Oy) välistä yhteistyötä jatkettiin 
aikaisemmilla tilikausilla neuvotellun Palvelusopimuksen mukaisesti. Tiedottamisessa jatkettiin 
kuukausitiedotteiden hyödyntämistä, jotka lähetettiin jäsenistölle sähköpostitse sekä laitettiin 
seuran internet-sivuille luettaviksi.  
 
Seuralla oli kauden aikana voimassaoleva Kotikenttäsopimus golfyhtiöiden kanssa. 
 
Golfyhtiöiltä hankittiin ostopalveluna valmennusta seuran eri toimikunnille. Painopisteenä 
koulutuksessa oli nuoret.  
 
Liittymis- ja jäsenmaksut pysyivät ennallaan – aikuiset 200€/62€ ja juniorit 50€/31€. 
 
Toiminnassa noudatettiin vuodelle 2016 laadittua toimintasuunnitelmaa. 
  



 

 
 
 
 
 
2. HALLITUS 

 
Hallitus valittiin syyskokouksessa 28.11.2015. Hallitus järjestäytyi seuraavasti: 
Puheenjohtaja Jyrki Aaltonen 
Varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja ja senioritoimikunnan puheenjohtaja Ilmari Hakala   
Sihteeri ja nuorisotoimikunnan puheenjohtaja Ari Pajukko 
Lady kapteeni ja naistoimikunnan puheenjohtaja Mia Himanen 
Kapteeni ja kilpailu- ja klubitoimikunnan puheenjohtaja Pekka Aalto 
Miestoimikunnan puheenjohtaja Tuomas Wilkko 
Hallituksen jäsen Jyrki Nurmisto 
Vierumäki golf oy:n edustaja hallituksessa Tapani Ilkka 
Varsinainen toiminnantarkastaja oli Jukka Pekkala ja varatilintarkastaja Kirsti Varis. 
 
3. YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ 

 
Kokoukset 
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 6.5.2016 ja syyskokous 18.11.2016.  
 
Jäsenistö 
Seurassa oli 31.12.2016 yhteensä 1520 jäsentä - miehiä 831, naisia 486 ja junioreita 203, joista poikia 152 ja 
tyttöjä 51. Seniori miehiä 425 ja naisia 311. Seuran jäsenistöstä 47% on Päijät-Hämeestä, 47% 
Uudeltamaalta ja loput 6% muualta Suomesta tai ulkomailta. Jäsenmäärä kasvoi 54:llä jäsenellä, joista 37 
aikuista ja 17 junioria. Kauden aikana seurasta erotettiin 85 jäsentä. 

Liittymis- ja jäsenmaksut pysyivät ennallaan – aikuiset 200€/62€ ja juniorit 50€/31€. 

Kunniajäseniä seurassa oli neljä (4) kappaletta vuoden 2016 aikana. 

4. TALOUS 
 

Yhdistyksen talous on kunnossa ja maksuvalmius hyvä. Toimintaa on rahoitettu jäsenmaksuilla, 
liittymismaksuilla sekä pelioikeus-, harjoittelu- ja kilpailumaksutuloilla.  Lisäksi seura sai avustuksia 
ohjaaja- ja juniorityöhön liittyen Heinolan kaupungin liikuntatoimelta.  
Tilinpäätös oli -8167,69 euroa alijäämäinen.  
Merkittävimmät budjettiylitykset tehtiin nuorisotoimikunnan (-8008,17€) sekä kilpailu- ja 
klubitoimikunnan (-1753,31€) osalta.  
Seuran taloudellinen tulos kaudelta 2016 oli tyydyttävä. Seuran oma pääoma vuoden 2016 jälkeen 
oli 39 686,37€ 
  



 

 
 
 
 
 
5. NAISTOIMIKUNTA 

 
Kauden 2016 teemaksi nousi Rion olympialaiset ja yhteisöllisyys. Golf pitkän tauon jälkeen taas 
olympia lajina. Esiin nousi myös Vierumäen järjestämä Challenge tour. 
 
Naisten kauden avajaistilaisuus pidettiin Scandicin Ballroomissa lauantaina 16. huhtikuuta.  
Paikalla oli n.40 naispelaajaa. Tilaisuudessa Maija Heinonen kertoi lihaskunnon ylläpitämisen 
tärkeydestä. Ohjelmassa oli lisäksi perinteinen muotinäytös, kauden ohjelman esittely, tarjoilua 
sekä arpajaiset runsaine voittoineen.    
 
Ystävyysottelu ViGS – SGR pelattiin sunnuntaina 15. toukokuuta Porvoossa, Sea Golf Rönnäs 
kentällä. Pelimuoto oli pistebogey. Osallistujia yhteensä 12 henkilöä. Voittokkaampi joukkue oli 
tällä kertaa SGR. 
 
2016 ei osallistuttu ViisLeideistä kilpailuun, johon osallistuminen edellisenä vuonna oli erittäin 
niukkaa. 
 
Naisille tarjottiin neljä ilmaista opetusiltaa Cooken rangella. Prona toimivat Tommi Stude ja Marko 
Avikainen ja opetuksen jälkeen oli varattu pari flaittia naistenkierrokselle. Opetusiltoihin osallistui 
keskimäärin 4 – 10 pelaajaa.   
 
Perhe golf tapahtuma järjestettiin 2. heinäkuuta. Eri ikäisiä golfareita harjoitteli Marko Avikaisen 
johdolla Classicin rangella. Perheet saivat hyviä vinkkejä sekä puttiin että chippiin. 
 
Seuran mestaruuskisoihin elokuussa osallistui B-sarajaan Classicille 5 naista ja A-sarjaan Cookelle 4 
naista. B-sarjan voiton vei Kaija Karjalainen ja A-sarjan Henna Siren. 
 
Ystävyysottelu KoskiGolfin leidien kanssa pelattiin 24.7. Vierumäen Cookella. Ottelu pelattiin 
kauniissa auringon paisteessa. 
ViGS Ladyja tapahtumaan osallistui 16. Valitettavasti KoskiGolf vei voiton. 
 
Birdie-onnistumisia kerättiin kauden mittaan molempien kenttien birdiepuutauluihin. 
 
Kausi oli tarkoitus päättää perinteisesti Kapteenskan mulliganeilla 15. syyskuuta. 
Ilmoittatutuminen kisaan oli niin niukka, että kisa peruttiin.   
 
Naistoimikunta kokoontui 4 kertaa. Jäsenet Mia Himanen (ladykapteeni, naistoimikunnan pj), Anja 
Helen, Maritsa Ilkka, Kirsti Varis, Elina Salo ja Ninna Lampinen. 
  



 

 
 
 

6. MIESTOIMIKUNTA 

Miestoimikunta oli koossa neljättä kauttaan ja kokoonpano oli seuraava:  

 Tomi Siltala 

 Jarkko Viinikainen 

 Jarmo Airamo  

 Tuomas Wilkko (PJ)  

Miestoimikunnan tarkoituksena on järjestää seuran yli 21v. miehille aktiviteettejä golfin parissa.  

Miestoimikunta kokoontui kauden aikana 2 kertaa.  

Kauden ensimmäinen tapahtuma oli 18.6. peliretki Suur-Helsingin Golfin Lakiston ja Luukin 
kentille. Matkaan osallistui 15 jäsentä.  

Kauden toinen tapahtuma oli 3.9. peliretki Koski-Golfiin. Matkaan osallistui yhdeksän jäsentä. 

7. NUORISOTOIMIKUNTA 

Juniorijäsenten määrä oli 203 junioria.  

Toiminnan yleissuunnittelusta ja organisoinnista vastasi nuorisovastaava yhdessä 
nuorisotoimikunnan kanssa. Toteutukseen osallistui hänen lisäkseen neljä ohjaajaa. 
Valmennuksesta vastasi Golf Pro Tommi Stude.  

Junioriharjoitukset järjestettiin kerran viikossa, maanataisin aikavälillä 11.1. – 17.10. 
Haastajaryhmä harjoitteli lisäksi kerran viikossa läpi kauden. Talent-ryhmä harjoitteli lisäksi yhden 
kerran viikossa läpi vuoden, poikkeuksena kesä-heinäkuu jolloin harjoituksia talent-ryhmälle ei 
pidetty. Lisäksi fysiikka harjoituksia järjestettiin Talent/haastaja ryhmälle 1.11 – 15.12 aikavälillä. 
Kauden harjoituksiin osallistui yhteensä 25 eri junioria.  

Kesän 2016 junioripelioikeuden hankkineita oli yhteensä 29 junioria. Pelata sai ”rajattomasti”, 
kuitenkin niin, että kullakin kentällä sai päivän aikana pelata 12 junioria.  

Suomen Golfliiton alaisille alueelliselle Tsemppitourille ja aluetourille osallistui seuran 
juniorijäseniä. Seuraa edustettiin myös muutamissa FJT kilpailuissa. Junioreilla oli omat sarjansa 
seuran mestaruuskilpailuissa ja viikkokilpailuissa.  

Nuorisotoimikunta kokoontui kaksi kertaa varsinaiseen kokoukseen.  

Kesäkauden avaus kilpailu pidettiin 15.5. Kauden päättäjäiset/ pikkujoulut järjestettiin Super 
Parkissa Vantaalla.  

Golfia esiteltiin Yläkoulu ikäisille Sweet Sweat -tapahtumassa Vierumäellä.  



 

 

 

8. SENIORITOIMIKUNTA 

Seniorijäseniä oli vuoden lopussa 776, joista miehiä 449 ja naisia 327.  

Senioreiden toiminta oli lähinnä kilpailutoimintaa. Kilpailuita järjestettiin yhteensä 17 kappaletta, 
joissa osanottajia oli 540.  

Kausi aloitettiin neljällä lähipelillä Vierumäki hallissa. 

 Miesten voittaja oli Esa Rönkkönen  

 Naisten voittaja oli Päivi Sinkkonen.  

Kesällä jatkettiin toukokuussa Par-3 kuudella osakilpailulla. Kilpailussa huomiotiin pelaajan kolme 
parasta tulosta.  

 Naiset SCR Liisa Hirvonen  

 Miehet SCR Teuvo Maijala  

 HCP Hirvonen HCP Teuvo Maijala  

Seuraottelun Hartola golfia vastaan voitimme kilpailun selvällä erolla.  

Heinäkuun pelimatka suuntautui Hämeenlinnaan Aulanko Golfin Eversti-kentälle. Ilma suosi 
pelaajia ja ruoka maistui.  

Sikspäkiä pelattiin kesän aikana, mutta tänä vuonna seura oli yhteistuloksissa häntäpäässä.  

Seuran parhaat seniorit pelasivat Suomen Golfseniorien valtakunnallisia kilpasarjoja. M 65 sarjassa 
sijoituttiin usein puolen välin paremmalle puolelle, mutta kärkisijat jäivät puuttumaan.  

Sitkeimmät osanottajat pelasivat kestävyyskisan, voittajia olivat Päivi Sinkkonen ja Risto 
Santapukki.  

Senioreiden mestaruuskilpailut käytiin taas runsaan osanottajan voimin. Naisten sarjassa ei ollut 
osanottajia ja veteraaninaiset Päivi Sinkkonen. Miehistä paras oli Timo Selonen ja veteraaneista 
Pertti Lehtinen.  

Päätöskilpailun voittajia olivat Aino Kivisaari ja Ilmari Hakala. Kolmen mailalla kisassa pallon 
reikään toimittivat parhaiten  

Risto Syntipukki. Perinteinen Pekan Leivän kisa pelattiin tänäkin vuonna Liisa Hirvonen voittaessa 
naiset ja miehet Veikko Pelkonen.  

Harjoituksissa käytiin myös lukuisasti keväällä ja kesällä.  



 

 

 

 

9. KLUBI- JA KILPAILUTOIMIKUNTA 

Kilpailu- ja klubitoiminnan osalta kausi 2016 noudatti aikaisempien vuosien linjaa. Kilpailujen 
järjestämisessä Vierumäen Golfyhtiöt kantoivat suurimman vastuun. Nämä järjestelyt perustuvat 
siihen seikkaan, että seuran taloudelliset resurssit eivät mahdollista täysin omien kilpailujen 
järjestämistä, koska joka tapauksessa seura joutuisi maksamaan golfyhtiöille kenttien käytöstä 
sekä mm tulospalvelusta. Näin ollen on havaittu toistaiseksi paremmaksi vaihtoehdoksi se, että 
golfyhtiöt hoitavat kilpailut.  

Muutamia nostoja eri kilpailuista:  

Avauskilpailu pelattiin 21.5.2016 Classicilla, osanottajia oli 79 ja voittajaksi selviytyi Timo Vuorinen  

Viikkokilpailuja järjestettiin 14. Kierroksia näissä kilpailuissa kauden mittaan pelattiin 784, mikä 
keskiarvona on 55 pelaajaa per kilpailu. Viikkokisa on säilyttänyt edelleen paikkansa suosituimpana 
kilpailumuotona.  

 A-sarjan voittaja Jari Saarinen 

 B-sarjan voittaja Sauli Ylitalo  

 Junioreiden voittaja Anni Määttä.  

Miesten reikäpelimestaruuden voitti Panu Palomäki.  

Naisten reikäpeliä ei vähäisen osanottajamäärän vuoksi pelattu.  

Mestaruuskisat pelattiin perinteisesti A-sarja Cookella 54 reikää scr sekä Classicilla 36 reikää hcp. 
Osanottajia oli yhteensä näissä kahdessa sarjassa 81.  

 A-sarjan kolme parasta: 1. Panu Palomäki, 2. Santeri Bau ja 3. Jan Ruoho  

 B-sarjan kolme parasta: 1.Erkki Jurvansuu, 2. Jukka Koivisto ja 3. Risto Santapukki  

Perhemaljan voittaja pari oli Lippo ja Katariina Suominen.  

Juhannuksena pelattiin Keskiyön Kilpailu Classicilla ja perinteisesti kisassa oli suuri 
osanottajamäärä, tänä vuonna 60 paria. Juhannusgolf Cookella keräsi 77 osanottajaa.  

Perinteiset seuraottelu pelattiin Hartolassa 17.7. sekä Laukaalla 17.9.  

  



 

 

 

 

 

Seuran jäsenet olivat merkittävässä osassa vapaaehtoisina kahdessa suuressa kansainvälisessä 
kisassa: FIJC-kisa 29.6. keräsi 144 junioria 12 eri maasta. Toistaiseksi suurin Vierumäellä järjestetty 
golftapahtuma, Vierumäki Finnish Challenge, vietiin hienosti läpi 40 seuramme vapaaehtoisen 
voimin.  

Toiminnan haasteet ovat pysyneet samoina viime vuodet. Osa kilpailuista on pystynyt pitämään 
osanottajamäärät samoina, osassa taasen määrät ovat merkittävästi laskeneet. Seura ei aivan ole 
saavuttanut kaikkia tavoitteita jäsenten aktiivisuuden lisäämisen osalta varsinkaan kilpailujen 
suhteen. Tässä on selkeästi parantamisen varaa tulevalle kaudelle.  

10. LOPUKSI 

Vierumäen golfseurassa tärkeässä roolissa ovat seuran jäsenet ja erityisesti nuoret. Seuratoiminnan 
tavoitteena on ollut tarjota jäsenkunnalle kilpailu- ja koulutustoimintaa sekä järjestää yhteisiä 
tapahtumia ja matkoja. Tavoitteessa on onnistuttu vähintäänkin tyydyttävästi.  

Seuran kannalta aktiivisten aikuisten määrä on suhteellisen pieni. Aktiivien määrää tulee 
tulevaisuudessa pyrkiä kasvattamaan. Myös seuran jäsenistöä tulee tulevaisuudessa pyrkiä saamaan 
osallistumaan kilpailuihin ja tapahtumiin entistä enemmän.   

 
 
Vierumäellä 17.3.2017 
 
 
  
Juuso Ilkka    Ilmari Hakala 
Puheenjohtaja   Varapuheenjohtaja 
(2017 puheenjohtaja) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 


