
 

 
 
 

Kesäkuu 2017 kuukausitiedote 
 
Puheenjohtajan kesäkuun terveiset jäsenistölle, 
 
Tämän kuukausitiedotteen puheenjohtajan osuudessa haluan luoda selkeän painopisteen seuran viestintään 
ja uusien verkkosivujen käyttöön. Miksi näin? Uskon, että hyvän viestinnän kautta pystymme parantamaan 
samanaikaisesti monta eri osa-aluetta seuramme toiminnassa. Sen takia näen, että niin viestinnän merkitystä 
kuin myös verkkosivujen tärkeyttä osana viestintää on hyvä hieman avata koko jäsenistölle. 
 
Hyvän viestinnän kautta kaikki seuraan kuuluvat voivat osallistua seuran toimintaan täysipainoisina sekä 
tasaveroisina jäseninä ja sillä taataan asioiden perillemeno. Nykyään ihmiset eivät osallistu enää erilaisiin 
tapahtumiin velvollisuudesta, mutta ilmaisemalla kuinka hauskaa yhdessä tekeminen on, osallistuminen 
alkaa houkutella yhä suurempaa joukkoa mukaan toimintaan. Näin toimimalla kasvaa myös aktiivien joukko 
ja seuran ME-henki. Hyvä viestintä innostaa ja sitouttaa erilaisiin tehtäviin vapaaehtoisia sekä tekee 
toiminnasta avointa niin sisäsisesti kuin myös ulkoisesti sekä tukee jäsenhankintaa.  
 
Seuran sisäinen viestintä toteutetaan syys- ja vuosikokouksin, kuukausi- ja vuositiedotteilla sekä 
vuosikertomuksilla. Verkkoviestinnässä käytetään hyväksi sähköposteja, seuran kotisivua sekä sosiaalisen 
median kanavia (Facebook, Twitter sekä Instagram) niin seuran kuin myös toimikuntien osalta. Seuran 
verkkosivut toimivat seuran tietopankkina. Kaikki tieto kerätään seuran verkkosivuille jossa ne ovat koko 
jäsenistömme käytettävissä. Verkkosivuja päivitetään säännöllisesti hallituksen sekä toimikuntien osalta, 
jonka johdosta niillä kannattaa vierailla viikoittain. Niin kuukausitiedotteet sekä SOME-kanavien viestit 
linkitetään seuran verkkosivuille. Tällä toimintamallilla varmistetaan tiedon eheys.  
 
Verkkosivujen avulla jäsenistöä kyetään tiedottamaan yhteisistä asioista, tehostamaan yhdessä tekemistä, 
tehdään seuran toiminnasta näkyvää ja takaamaan tiedon eheys. Näillä saavutetaan viestinnän taso, joka 
muodostaa seuraan hyvän ilmapiirin ja laadukkaan toiminnan tason. Verkkosivut toimivat myös seuramme 
käyntikorttina ulospäin. 
 
Seuran verkkosivuja www.vigs.fi päivitetään ja parannetaan jatkuvasti. Sen johdosta kuvaan tässä 
kuukausitiedotteessa tilanteen joka verkkosivuilla on nyt kesäkuun alussa. Sivuilla ylävalikkoja on kuusi 
kappaletta, joista neljä ovat erityisen tärkeitä: yleistä, materiaalipankki, kilpailut ja tapahtumat sekä toiminta 
ja toimikunnat. Yleistä ja materiaalipankki sivuja päivittää pääsääntöisesti seuran hallitus. Näitä sivuja ei 
päivitetä samassa syklissä kuin esimerkiksi toimikuntien sivuja. Näiden sivujen painopiste on 
kausiluontoisissa asioissa. Kilpailut ja tapahtumat sekä toiminta ja toimikunnat sivuja päivitetään 
huomattavasti aktiivisemmin. Näiden sivujen päivittämisestä vastaa seuran kuusi eri toimikuntaa. 
Kilpailukalenteri sivulta löydät kilpailuiden ajankohdat, kisakentän ja linkit kisojen kutsuihin sekä tuloksiin. 
Lisäksi jokaiseen kisaan jonka järjestelyihin ViGS osallistuu, löytyy oma sivu josta löytyy lisäinformaatiota itse 
kisaan liittyen. Toiminta ja toimikunnat sivujen tarkoituksena on tehostaa eri toimikuntien sisäistä viestintää. 
Sivujen päivittämisestä vastaa toimikunnat. Toimikunnat tiedottavat näillä sivuilla tulevista sisäisistä 
tapahtumista.  
 
Suosittelen ja kannustan jokaista jäsentämme vierailemaan aktiivisesti seuramme nettisivuillamme. 
Palautetta verkkosivuista, viestinnästä tai mistä tahansa muusta seuratoimintaan liittyvästä asiasta voi aina 
lähettää minulle henkilökohtaiseen sähköpostiini. Palautteen kautta pystymme kehittämään seuramme 
toimintaa yhä paremmaksi jokaisen jäsenen kannalta. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Lopuksi haluaisin muistuttaa kesäkuun tapahtumista:  

 Itä-Häme viikkokilpailut alkoivat toukokuussa suunnitellusti ja kesäkuussa pelataan neljä 

viikkokilpailun osakilpailua.  

 10.6 pelataan OnGolf Tourin osakilpailu, jossa kilpailumuotona on scramble. Kisasta voittajapari 

pääsee finaalimatkalle Espanjan Almerimariin. Kisassa palkitaan kuusi parasta paria erittäin hyvin 

palkinnoin.  

 17.6 pelataan ensimmäinen Vierumäki Parikisa Tourin (VPT) osakilpailu Erkka Trophy. Muistutuksena 

vielä VPT:stä, että kauden päätteeksi kaksi parasta kilpailijaa palkitaan GoGolf BigBang ulkomaan 

matkalla. Seura on pyrkinyt nostamaan näiden VPT kisojen tasoa aiemmista vuosista huomattavasti 

yhteistyössä Vierumäki Golf Oy:n kanssa ja ne muodostavat kilpailujen painopisteen 2017 kaudelle. 

Lisäksi VPT kisoihin on seuralla 60 pelaajan kiintiö. 

 Juhannuksena pelataan lisäksi perinteiset Keskiyön ja Juhannuksen kilpailut, joissa tarjolla on 

hauskaa yhdessäoloa. Toivottavasti tänä vuonna juhannuksena on säiden puolesta hieman 

lämpimämpää kuin jouluna. 

Hyvä tästä tulee!! Vaikka kaikki asiat eivät ole toteutuneet suunnitellusti määräaikojen puitteissa, muutamia 
vastoinkäymisiä on kevään aikana kohdattu ja kelikään ei ole koko ajan ollut optimaalinen golfille niin olen 
vakuuttunut siitä, että oikeaan suuntaan ollaan seurana menossa ja muutokset ovat olleet oikean suuntaisia. 
Tehdään yhdessä tästä loistava seura meille kaikille. Seura, josta jokainen jäsen tuntee ylpeyttä ja haluaa olla 
osa seuraa sekä sen toimintaa.  
 
Kisat kalentereihin, treenaamaan ja kohti menestystä kisoissa. 
 
Seuran puheenjohtaja, 
Juuso Ilkka 
 
 

Senioritoiminta 
 
Kesän kilpailukausi saatiin hienosti käyntiin 22 pelaajan voimin Par-3 lähipelikisassa. Kuuden 
osakilpailun sarjassa seuraavat kilpailut ovat 2.6 ja 16.6. Kaikki joukolla mukaan tähän lähipelitaitoja 
mittaavaan kilpailuun, jossa normaalien väylälyöntien lisäksi tulos mitataan lisäksi erikoistehtävissä 
tulevista pisteistä.  
 
Senior Sikspäki on alueen kuuden Griiniä Koko Seutu-kentän yhteinen senioreille suunnattu 
kilpailusarja. Jokaisella seuralla on max 20 pelaajapaikkaa/osakilpailu. Henkilökohtaisten tulosten 
lisäksi kisaillaan joukkuekilpailussa, jossa otetaan kuuden parhaan tulos joukkueen tulokseksi. 
Käydään aktiivisesti myös näissä tapahtumissa, jotta saamme joukkuetuloksen myöskin kasaan 
seuraavissa kisoissa. Ilmoittautuminen ja kilpailu-ohjeet löytyy suoraan griiniakokoseutu.fi sivujen 
kautta.  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Golf on toki paljon muutakin kuin kilpailemista. Se on parhaimmillaan nautinnollista 
ulkoilua/kuntoilua hyvien ystävien seurassa kauniissa ympäristössä, joten nauttikaamme kaikesta 
tästä niin omalla- kuin vieraskentilläkin. 
 
Hyvää alkanutta kesää ja peli-iloa kaikille! 
 
Senioritoimikunnan uusi puheenjohtaja, 
Pasi Luumi 
 
 

Junioritoiminta 
 
Muistutuksena vielä juniorivalmennuksen ryhmät ja aikataulut.  

Golfleikkikoulu 5-8 vuotiaille lapsille 
Harjoituksissa leikitään ja liikutaan sekä hiukan myös golfataan. Golfleikkikoulu käynnistyy 8.5. ja 
kausi päättyy 11.9. Harjoitusaika klo 18-19. 

Harrastajaryhmät 7-15 vuotiaille nuorille 
Harjoituksissa keskitytään liikunnallisiin perustaitoihin ja golfin perusteisiin. Treenit vetää seuran 
junioriohjaajat. Kesäkausi 8.5. – 16.10. Harjoitukset maanantaisin klo 17.30-19. 

Haastajaryhmä 9-18 vuotiaille nuorille 
Ryhmä on tarkoitettu nuorille, jotka haluavat haastaa itsensä kehittymään golfissa. Harjoitukset 
sisältävät liikuntaa ja golfin perusteita. Harjoitukset antavat valmiuksia pelin itsenäiseen 
kehittämiseen ja halutessa kilpailemiseen. Haastajaryhmä harjoittelee pro Marko Avikaisen 
vetämänä maanantaisin klo 17.30–19 . Kesäkausi 8.5. – 18.10. 

Ilmoittautumiset ryhmiin ari.pajukko@phnet.fi tai 0447212740. 

Junioritoimikunnan puheenjohtaja, 
Ari Pajukko 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 

Naistoiminta 
 
Kansallinen Golfviikko tulee taas 5.-11.6. Tällä kertaa teemana on ”Naiset ensin” eli naiset ja tytöt. 
Valtakunnallista naisten päivää vietetään 11.6. alkaen klo 11.00 golf opetuksen merkeissä Classicin 
rangen opetuspäädyssä, jonka jälkeen pelit Par3 kentällä ja ruokailu Golf Garden 140 huvilassa. Ei 
golfaavat ystävät ovat tervetulleita mukaan. Hinta 20€ / henkilö. Ilmoittaudu golfposti@vierumaki.fi 
Seuraava Viisleideistä osakilpailu pelataan Iitissä 18.6. ilmoittautuminen sivustolla 
www.greeniakokoseutu.fi. 
 
Vähintään neljään (4/6) Viisleideistä osakilpailuun osallistuva Lady saa seuralta tukea 50€ kauden 
lopussa. 
 
Muistakaa myös Ladies open tapahtuma 15.7.  Cookella, joka kannattaa ehdottomasti merkitä 
kalentereihinne. 

 
Ladykapteeni, 
Mia Himanen 
  



 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

  



 

 
 
 
 
 
 

 


