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Kädessäsi on ViGS:n vuoden 2017 tiedote. Tie-
dotteen tavoitteena on tuottaa kaikki tarvitta-
va tieto golfkesää varten. Tiedote on suunnattu 
kaikille seuran jäsenille, niin uusille kuin myös 
pidempään seurassa mukana olleille. Mikäli olet 
uusi jäsen seurassamme, tervetuloa joukkoon!

Seuran logo on muuttunut. Uuden logon ta-
voitteena on uudistaa seuran ilmettä sekä yh-
tenäistää visuaalista ilmettä yhtenäisemmäksi 
Vierumäki Golf Oy:n ja Vierumäki Golf Club Oy:n 
kanssa. Logo juontuu vanhasta seuran logosta 
(vihreä kolmio ja golfpallo), Cooke-kentän lo-
gosta sekä Golf-yhtiöiden logosta. Tavoittee-
na oli luoda uusi moderni logo, jossa perinteitä 
kunnioitetaan. 

Uusi logo näkyy myös vahvasti osana uudis-
tettua viestintää. Seuran uudet nettisivut vigs.
fi sekä Twitter- ja Instagram-tilit on avattu. Li-
säksi seuran Facebook-sivut päivitetään vas-
taamaan uutta ilmettä. Lisäksi kokeilemme 
eBirdie-sovelluksen käyttöä viestinnässä kesän 
aikana. Viestintää tullaan kehittämään koko 
ajan paremmaksi. Toivon, että jokainen kenel-
tä edellä mainittuja sovelluksia löytyy, seuraa 
ja ”tykkää” eri sosiaalisen median kanavista. 
Mutta ennen kaikkea käyttää niitä aktiivisesti.

GoGolf-lehden mukaan meillä on Suomen nel-
jänneksi halvin jäsenmaksu, 62 euroa. Halvan 
jäsenmaksun lisäksi meillä on tarjolla yhdet 
Suomen parhaimmista jäseneduista. Kauden 
2017 jäsenedut on lueteltu osana tätä tiedo-
tetta. 

Ensimmäistä kertaa seuran historiassa on avat-
tu seuralle oma tuotevalikoima. Uudella logolla 
varustettuja tuotteita pääsee tilaamaan edulli-
sesti nettikaupasta. Jokaisesta tuotteesta seu-
ra saa oman osuutensa yhteiseen budjettiim-
me. Pyrimme lisäksi tarjoamaan kauden aika-
na kisoissa erityistarjouksia jäsenillemme, jot-
ka käyttävät uudella seuran logolla varustettuja 
vaatteita. Tuotevalikoimaa laajennetaan vuo-

Vierumäki, huhtikuu 2017

den 2017 aikana palautteen perusteella.

Tiedotteessa on mukana kesän kilpailukalen-
teri. Kuten helmikuun kuukausitiedotteessa 
mainitsin, on kilpailuihin tehty isoja muutok-
sia. Kilpailuiden ilme on muuttunut hieman ren-
nommaksi, kilpailuihin osallistumisen kynnystä 
on pyritty madaltamaan ja tietysti tapahtumien 
kautta toivottavasti saamme ”me-hengen” ko-
hoamaan uudelle tasolle. Kisoja on tarjolla pal-
jon ja niiden laatua pyritään koko ajan paran-
tamaan. Kannattaakin laittaa kisat ylös kalen-
teriin jo nyt ja osallistua aktiivisesti.   

Toukokuussa jäsenistölle lähetetään Pelaaja 
Ensin -kysely sähköpostitse. Toivomme mah-
dollisimman paljon palautetta teiltä. Tutustu-
kaa tämän tiedotteen osuuteen, jossa Pelaaja 
Ensin -kyselyä käydään läpi hieman tarkemmin. 
Kyselyn kautta tiedämme, ovatko muutokset 
menneet oikeaan suuntaan ja saamme tietoa 
siitä, mihin seuran kannattaa panostaa lisää tu-
levaisuudessa. 

Kesällä Vierumäellä järjestetään jälleen kaksi 
isoa kansainvälistä kilpailua: FIJC (kansainvä-
linen juniorikilpailu) sekä Challenge Tour. Toi-
von, että saamme jälleen paljon vapaaehtoisia 
tukemaan kisojen läpivientiä. Ilmoittautuminen 
molempiin kisoihin tapahtuu alla olevan linkin 
kautta. Ilmoittautuessasi kerro kumman kisan 
vapaaehtoistoimintaan olet halukas osallistu-
maan. 

http://www.vierumakifinnishchallenge.fi/ 
kilpailu/tule-vapaaehtoiseksi/

Lopuksi: muistakaa, että niin omalla kuin vie-
raskentällä edustamme aina ViGS:iä ja Vieru-
mäkeä. Ollaan positiivisia, kannustavia ja sosi-
aalisia. Tervehditään toisiamme ja muita gol-
fareita aina kun nähdään. Annetaan hyvä kuva 
seurastamme kaikille Suomen golfareille.

Juuso Ilkka
Seuran puheenjohtaja

Arvon Vierumäen golfseuran jäsen

http://www.vierumakifinnishchallenge.fi/
kilpailu/tule-vapaaehtoiseksi/
http://www.vierumakifinnishchallenge.fi/
kilpailu/tule-vapaaehtoiseksi/


3

Kilpailutoimikunta
Kesän tapahtumat muodostuvat sekä tutuista että 
uusista – ja osittain uudistetuista – kilpailuista. Kil-
pailutoimikunnan tärkein tavoite on suunnitella ja 
toteuttaa tapahtumia, jotka muistetaan. 

Kaikista kilpailuista toimitetaan jäsenille erillinen 
kilpailukutsu hyvissä ajoin. Kilpailukalenteri on tä-
män infokirjeen liitteenä. Alla nostoja kesän koho-
kohdista:

Viikkokisa
Kausi laitetaan käyntiin todella suositulla viikkoki-
salla, joka toteutetaan seuraavasti: 

• 14 osakilpailua: ensimmäinen kisa alkaa 
15.5.2017 ja viimeinen 14.8.2017

• Kilpailumaksu 5 €
• Kenttänä Classic

Reikäpeli
Reikäpeli kokee muutoksen kaudella 2017. 
Reikäpeli toteutetaan tänä vuonna seuraavasti: 

• Kaksi sarjaa: 
 • Sarja A, ei tasoituksia ja pelataan valkoisilta.
 • Sarja B, tasoituksilla ja pelataan keltaisilta.
• Molempien sarjojen 16 pelaajan finaali sun-

nuntaina 13.8.2017.
• Finaalipäivän pelit pelataan 9:n reiän ottelui-

na, finalisteille ja pronssipelin pelaajille tulee 
näin ollen pelattavaksi 4 x 9 reikää. Tarkem-
mat tiedot kisasta ja finaalipäivän peleistä 
toimitetaan kaikille hyvissä ajoin. 

• Jos ilmoittautuneita on enemmän kuin 16 per 
sarja, suoritetaan karsinta kesä–heinäkuun 
aikana.

• Finaalipäivän kenttänä Cooke, karsinnat pela-
taan tarvittaessa Classicilla.

Perhemalja
Perhemalja kokee muutoksen kaudella 2017, ja 
muuttuu koko kauden kestävästä kilpailusta yhden 
päivän rennoksi tapahtumaksi. Päivä sisältää niin 
leikkimielistä kisaa kuin illanviettoa. Perhemalja jär-
jestetään seuraavasti:

• Lauantaina 12.8.2017.
• Pelikenttänä Cooke.
• Joukkueen jäsenten tulee olla samaa sukua  

tai asua samassa taloudessa.
• Pelimuotona tasoituksellinen kahden hengen 

Greensome, pelataan keltaisilta ja punaisilta.

Vierumäki Parikisa Tour (VPT)

Parikisat ovat saavuttaneet suuren suosion golf-
fareiden keskuudessa, ja Vierumäki tulee olemaan 
yksi kesän kiinnostavimmista peliareenoista pari-
kisaajille.

Vierumäki Parikisa Tour (VPT) on neljä osakil-
pailua sisältävä kokonaisuus, joissa yhdistyy kisa ja 
mielenkiintoiset oheistapahtumat. Jokaisessa osa-
kilpailussa jaetaan pisteitä, ja koko sarjan voittaja 
pääsee GoGolfin BigBang-pelimatkalle. Lisäksi mm. 
Vierumäki Challenge -kisasta saa paikkoja Challen-
ge Tourin kisan Pro-Am:iin sekä VIP-paketteja ko. 
kisaan. 

Osakilpailut pelataan seuraavasti: 
• LA 17.6. Erkka Trophy, pelimuotona  

Greensome ja kenttänä Cooke.
• LA 1.7. Vierumäki Scramble sponsored by 

Rukka, pelimuotona Scramble ja kenttänä 
Classic.

• LA 29.7. Vierumäki Challenge, pelimuotona 
Scramble ja kenttänä Cooke.

• LA 19.8. Tapani Ilkka Open, pelimuotona Best 
Ball ja kenttänä Classic.

Seuran jäsenillä on ns. etuajo-oikeus eli meille on 
varattuna kiintiö (60 pelaajaa) jokaiseen kisaan ja 
voimme ilmoittautua ensimmäisenä. Etuajo-oikeus 
päättyy kaksi viikkoa ennen kisaa. Tätä etua kan-
nattaa käyttää hyödyksi, sillä kisat tulevat varmasti 
täyteen!

Mestaruuskisat
Kausi huipentuu mestaruuskisoihin, ja tänä vuonna 
kokeillaan täysin uutta konseptia. 

Mestaruuskisat pelataan pe–la 25.–26.8.2017  
seuraavalla suunnitelmalla: 

• Perjantaina 25.8. yhteislähtö Classicilla  
n. klo 15 (kaikki sarjat).

• Lauantaina aamusta A-sarja pelaa Cookella, 
käännetyllä lähtöjärjestyksellä.

• Lauantaina n. klo 14 kaikki sarjat yhteislähtö-
nä Cookella. 

• Lauantaina n. klo 20 mestaruuskisojen ja 
koko kilpailukauden päättäjäiset Cooken  
paviljongilla. Ohjelmassa juhlapuheita, seuran 
kauden kilpailuiden palkintojen jaot, illallinen 
ja muuta oheisohjelmaa. Innokkaimmille after 
partyt Teatrossa!

Muuta
Toimikunta pidättää itselleen oikeuden muutok-
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siin koskien tapahtumien ajankohtaa tms. Jäseniltä 
tulevien ehdotusten mukaan muitakin tapahtumia 
voidaan järjestää.

Edellisvuosien tapaan, ja sopimuksen mukaisesti 
Vierumäki Golf Oy on pääsääntöisesti avointen kil-
pailujen järjestäjä. Seura toimii yhteistyössä Oy:n 
kanssa eri tapahtumissa.

Klubitoimikunta
Klubitoimikunnan tärkein tavoite on yhdessä kil-
pailutoimikunnan kanssa suunnitella ja toteuttaa 
tapahtumia jotka muistetaan. Kauden aikana toi-
minnan painopiste on seuraavissa kolmessa tapah-
tumassa: 

• Lauantai 1.7. Vierumäki Scramble sponsored 
by Rukka

• Lauantai 29.7. Vierumäki Challenge 
 Kisojen jälkeen järjestetään palkintojenjako 

sekä illanvietto Vierumäellä, jossa tarjolla on 
hyvää ruokaa, juomaa, seuraa ja ohjelmaa.

• Mestaruuskilpailut 26.8
 Mestaruuskilpailujen jälkeen järjestetään  

Kilpailukauden päättäjäiset Golf Paviljongil-
la, jonne toivotaan mahdollisimman paljon 
jäsenistöä mukaan viettämään hauskaa iltaa 
yhdessä. Kilpailukauden päättäjäisissä jae-
taan kauden eri kisojen palkinnot (perhemal-
ja, reikäpeli, viikkokisat jne). Tapahtumassa 
pyritään huomioimaan kaikki perheen jäsenet 
nuorimmista vanhimpiin, myös ne jotka eivät 
vielä golfaa. Ilta päättyy Teatrossa pidettäviin 
juhliin.

Kaikista tapahtumista toimitetaan jäsenille erillinen 
kutsu hyvissä ajoin.

Toiminta
Toimikunta 

• vastaa seuraotteluihin osallistumisesta sekä 
niiden järjestämisestä. Toimikunta valitsee 
kuhunkin seuraotteluun seuran joukkueen.

• järjestää Challenge Tourin kilpailuun seuran 
myyntipisteen

• vastaa koulutustapahtumien järjestämisestä 
(mm. sääntöillat ja pro:n oppitunnit)

• osallistuu aktiivisesti uusien jäsenien rekry-
tointiin

• vastaa seuran SOME-viestinnästä
• vastaa vapaaehtoistoiminnasta (FIJC- ja 

CT-kilpailut)

Nuorisotoimikunta
Ohjattuja golftreenejä järjestetään kaiken tasoisille 
5–21-vuotiaille junioreille. Ryhmät muodostetaan 
junioreiden iän ja tason perusteella. Ryhmä jakoihin 
ja määriin saattaa tulla muutoksia kun osallistuja 
määrät tarkentuvat.

Kesän ryhmät

Golfleikkikoulu 5–8-vuotiaille lapsille. Harjoituk-
sissa leikitään ja liikutaan sekä hiukan myös golfa-
taan. Golfleikkikoulun kausi 8.5–11.9. Harjoitusai-
ka 18.00–19.00.

Harrastajaryhmät 7–15-vuotiaille nuorille. Harjoi-
tuksissa keskitytään liikunnallisiin perustaitoihin ja 
golfin perusteisiin.  Valmennuksesta vastaa seuran 
junioriohjaajat. Kesäkausi 8.5–16.10. Harjoitusaika 
17.30–19.00.

Haastajaryhmä 9–18-vuotiaille nuorille, jotka ha-
luavat haastaa itsensä kehittymään golfissa. Har-
joitukset sisältävät liikuntaa ja golfin perusteita. 
Harjoitukset antavat valmiuksia pelin itsenäiseen 
kehittämiseen ja halutessa kilpailemiseen. Haasta-
jaryhmä harjoittelee maanantaisin 17.30–19.00. 
Valmennuksesta vastaa junioriohjaajat sekä Pro 
Marko Avikainen. Kesäkausi 8.5.–18.10.  

Kesäkauden harjoitukset alkavat 8.5.2015 klo 
17.30. Paikkana Classicin rangen harjoituspääty. 

Harjoituskausimaksut:
• Golfleikkikoulu 60 euroa
• Harrastajaryhmä 60 euroa
• Haastaja ryhmä 100 euroa 

Maksu ViGS:n tilille 31.5.2017 mennessä
POP Heinola FI75 5045 0640 0528 21. 
Kirjoita viestiosioon: Harjoitusmaksu 2017, juniorin 
nimi ja ryhmä.

Kauden avajaistapahtuma
Junioreiden kesäkauden avajaistapahtuma pidetään 
sunnuntaina 7.5.2015 kello 14.00. Lisätietoja ava-
jaistapahtumasta myöhemmin.

Kilpailut
Kesän aikana on tarjolla erilaisia kilpailuja junioreil-
le. Junioreille on oma sarja seuran viikkokilpailussa 
ja osallistumismaksu junioreilta on 0 euroa. 

Valtakunnallisia kilpailut löytyvät osoitteesta 
www.golf.fi. 

https://golf.fi/
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Lisätietoja:
Vierumäen Golfseura / nuorisovastaava
Ari Pajukko, ari.pajukko@phnet.fi
p. 044-7212740

Junioripelioikeudet 2017
Junioripelioikeudet osakkeenomistajien lapsille 
sekä Vigsin jäsenille jäsenetujen mukaisesti.

Pelioikeudet varataan suoraan Vierumäki Golf 
Oy:ltä: caddie.master@vierumaki.fi tai puh. 010 
5777 031.

Naistoimikunta
Naistoimikunnan päätavoite on aktivoida naisjäse-
nistöä enemmän mukaan seuran toimintaan, kisoi-
hin sekä tapahtumiin. Naistoimikunta pyrkii kasvat-
tamaan naisten ja tyttöjen harrastajamäärää sekä 
aktivoimaan ja rohkaisemaan heitä mukaan seuran 
toimintaan. Tavoitteena on lisäksi kehittää seuran 
naisten kesken some-viestintää.

Toiminta
Naisten kaudenavaus järjestetään huhtikuussa. Ta-
pahtumassa noudatetaan Golfliiton esille nostamia 
teemoja. Avajaistapahtumassa keskustellaan lisäk-
si naisjäsenten kanssa tulevan kesän tapahtumien 
painotuksista. Ohjelmassa myös perinteinen muo-
tinäytös, sekä muuta ohjelmaa ja pientä purtavaa.

Helatorstaina pelataan perinteinen ystävyysottelu 
Rönnäs–ViGs. Tällä kertaa kisaa emännöi ViGS ja ot-
telu pelataan Classicilla.

Valtakunnallinen naistenpäivä Classicilla 10.6. 
• Naisten pelipäivä, jonka jälkeen saunominen 

ja ruokailu mökissä.

Uutena Vierumäki Ladies Open -tapahtuma 15.7.
• Yhteislähtönä Cookella. Tapahtumasta tiedo-

tetaan lisää kevään ja alkukesän kuluessa.

Ensi kesänä osallistumme Viisleideistä-kilpailuihin, 
jotka kesän aikana järjestetään sunnuntaisin.

• 28.5.  Hartola Golf
• 18.6.  Iitti Golf
• 9.7.  Kanava Golf
• 16.7.  Lahden Golf
• 13.8.  Messilä Golf
• 10.9.  Finaali Vierumäki Golf, Classic

Elokuussa ovat seuran mestaruuskilpailut sekä pe-
lataan kisa KoskiGolfin kanssa, emännöintivuorossa 
Koski Golf.

Syyskuussa perinteinen Kapteenskan mulligaanit.

Muuta klubitoimintaa
Birdie puut jatkossakin Classicilla ja Cookella.

Miestoimikunta 
Miestoimikunta järjestää yli 21-vuotiaille miehille 
(painopiste 21–50-v. miehet) toimintaa pilke sil-
mäkulmassa ja pyrkii aktivoimaan miehiä mukaan 
seuran toimintaan.

Toiminta
17.6. Peliretki Vuosaari Golfiin. 

• Luvassa hyvää peliseuraa, hyvää ruokaa, 
saunomista, raportointia ja selittelyä virhe-
pompuista, sääntötulkintoja ja terassiraadin 
kaiken kattava swingianalyysi jokaiselle ha-
lukkaalle. Pakkaa paljon palloja bägiisi, jätä 
draiveri kotiin(jos uskallat), näytä rautapelin 
kykysi ja pidä voittajan puhe!

• Lounas, rangepoletti, green fee, sauna ja bus-
sikuljetukset – koko setti vain 20€!

• Huomioi, paikkoja rajoitettu määrä.

Syyskuussa tiedossa syyssäpinät Classicilla kaikille 
mestiksissä menestyneille ja varsinkin pettymyksen 
kokeneille.

Seuraa tiedotteita, lue Miestoimikunnan kansiota 
ja aseta kuntohuippusi syksyyn.

Senioritoimikunta
Toimikunta huolehtii seniori-ikäisten (50 v+) har-
joitus- ja kilpailutoiminnasta sekä valitsee edusta-
jat Suomen Golfseniorit ry:n (SGS) valtakunnallisiin 
kilpailuihin. 

Harjoittelu
Osallistutaan kesällä rangella seuran yhteisiin har-
joituksiin. Pelitaitoja hiotaan myös harjoituspeleissä 
ja sisäisissä kilpailuissa. 

Suomen Golfseniorien avoimet kilpailut
Osallistutaan Suomen Golfseniorien (SGS) avoimiin 
kilpailuihin. 

Seuran sisäiset kilpailut
• Toimikunta nimeää joukkueet Seuraottelui-

hin.

mailto:ari.pajukko@phnet.fi
mailto:caddie.master@vierumaki.fi
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• Kesällä pelaamme perinteisesti Par-3 kilpai-
lusarjan erikoistehtävineen. Ensimmäinen 
osakilpailu on 19.5. Kilpailu on kuusiosainen 
sarjakilpailu, josta 3 osakilpailua huomioi-
daan kauden lopputuloksissa. Osakilpailus-
sa naiset ja miehet kilpailevat samassa sar-
jassa. Osakilpailussa palkitaan parastulos ja 
SCR-tulos. Lopputuloksissa palkitaan kolmen 
naisen ja miehen tulos. Kilpailussa on myös 7 
erikoistehtävää, josta jaetaan bogeypisteitä. 
Peli pelataan Coach-kentällä ja lähtöarvonta 
tapahtuu Vierumäkihallilla klo 16.00 ja kilpai-
lu alkaa 16.20.

• Kestävyyskisa pelataan Classicilla heinäkuun 
24. päivä (36 reikää). Kilpailu alkaa klo 7.00 ja 
toinen kierros 12.30. Pelimuoto on pistebo-
gey.

• Seniorimestaruudet ratkotaan Classicilla 
21.8. klo 13.30. Pelimuoto on SCR.

• Pekan Leivän kisa pelataan Classicilla 8.9. klo 
9.00.

• Elonkorjuukisa Classicilla 15.9. yhteislähtönä 
alkaen klo 8.30. Pelimuoto pistebogey.

• Kinkkukisa pelataan Classicilla 29.9. klo 
10.30. Pelimuoto on bestball.

Näistä kilpailuista tulee myöhemmin erillinen kutsu 
senioritoimikunnan toimesta.

Osallistutaan 6-seuran yhteiseen kilpasarjaan.  
Kilpailuun pääsee seurasta 20 pelaajaa ja jokainen 
hoitaa itse ilmoittautumisen osoitteessa http://
www.greeniakokoseutu.fi/ilmoittautuminen/.  

Sikspäkin aloittaa Iitti 18.5., Vierumäki 1.6., Harto-
la 15.6., Vääksy 27.7., Messilä 24.8. ja Lahden golf 
finaali 2.9.

Sikspäkin Heinolan osakilpailu pelataan 1.6. Clas-
sicilla klo 8.00. Tarkempia tietoja Sikspäkistä saa 
Greeniä koko seutu -sivuilta (http://www.greenia-
kokoseutu.fi/).

Seuratoiminta
• Järjestetään pelimatka lähikentälle heinä-

kuussa.
• Osallistutaan seuran klubitoimintaan ja mui-

hin seuran kilpailutoimintoihin.  
• Senioreiden mestaruuskilpailuiden palkinnot 

jaetaan seuran mestaruuskilpailuiden jälkeen, 
jolloin pidetään kilpailukauden päättäjäiset 
koko seuran tapahtumana.

Kannustetaan seuran seniori-ikäisiä osallistumaan 
alueen yhteisiin seniorikilpailuihin.

Kilpailukalenteri 2017
ViGS parikisa Tour (VPT)  
– Sponsored by GoGolf
17.6. Erkka Trophy – Cooke (Greensome) 
1.7. Vierumäki Scramble sponsored by  
 Rukka – Classic (Scramble)
29.7. Vierumäki Challenge – Cooke   
 (Scramble)
19.8. Tapani Ilkka Open – Classic  
 (Best Ball)
 
AVOIMET KILPAILUT:

Cooke
27.5. Teerenpeli (GKS)
10.6. On Golf Tour
22.6. Keskiyönkisa
15.7. Vierumäki Ladies Open
26.8. Mestaruuskisat
3.9.  SKÄR:TZ Tour (GoGolf)

Classic
1.6.  Sikspäki (Greeniä Koko Seutu)
23.6.  Juhannus Golf  
8.7. Ladies & Centleman (55v+ kilpailu,  
 Golfpiste)
22.7.  Junnu Event 9r (GoGolfin kiertue)
25.8.  Mestaruuskisat
10.9.  ViisLeideistä (Greeniä Koko Seutu)
16.9.  Everybody

http://www.greeniakokoseutu.fi/ilmoittautuminen/
http://www.greeniakokoseutu.fi/ilmoittautuminen/
http://www.greeniakokoseutu.fi/
http://www.greeniakokoseutu.fi/
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ViGS ry jäsenedut 2017
1. Golfliiton jäsenyys
Vierumäen golfseuran (ViGS) jäsen saa jäsenmaksun 
maksettuaan Suomen Golfliiton jäsenkortin, joka oi-
keuttaa pelaamaan muilla kentillä green fee-mak-
sua vastaan.

Jäsen on vakuutettu Suomen Golfliiton vakuutustur-
valla johon kuuluu tapaturma- ja vastuuvakuutus: 
http://golf.fi/pelaajan-vakuutusturva-2/

Jäsenet saavat Suomen Golfliiton julkaiseman Gol-
flehden kotiin kannettuna kuitenkin niin, että lehtiä 
lähetetään yksi (1) kappale per talous.

Jäsenillä on oikeus Suomen Golfliiton jäsenetuohjel-
maan: http://golf.fi/golfliiton-jasenedut/

2. GoGolf-jäsenyys
ViGS jäsenet saavat GoGolf-jäsenyyden kaudel-
le 2017. Jäsenetuihin kuuluu muun muassa Go-
Golf-lehti, GoGolf-guide, HIO-vakuutus, sekä muut 
GoGolf jäsenedut: https://www.gogolf.fi/jäsen-
edut

Muistathan aktivoida HIO-vakuutuksen GoGol-
fin sivuilla.

3. Tasoituksen ylläpito
ViGS jäsenen tasoitusta ylläpidetään seuran toi-
mesta.

4. ViGS:n pelioikeuksien käyttö
Jäsenillä on oikeus käyttää Vierumäen Golfseuran 
omistamia pelioikeuksia Cooke- ja Classic-kentil-
le niin, että jäsen maksaa 15 euroa pelaamisestaan 
per kerta caddiemasterille. Pelioikeuksia seuralla on 
käytössä päivittäin 8 kpl Cookelle ja 2 kpl Classi-
cille. Pelioikeuksia käytetään varausjärjestyksessä. 
Kullakin jäsenellä on oikeus varata neljä (4) kertaa 
pelioikeus käyttöönsä Cookelle ja kaksi (2) kertaa 
Classicille. 

• Varaukset on aina tehtävä vigs.fi verkkosivun 
kautta (1.5.2017 jälkeen)

• Kaikki varaukset lasketaan jäsenen 4+2 peli-
oikeuksista (ml. saman päivän tehdyt varauk-
set)

• Oy:llä on mahdollisuus esimerkiksi syyskuussa 
ja sen jälkeen avata lisää pelioikeuksia käyt-
töön per jäsen. Tästä tiedotetaan erikseen 
seuran toimesta. 

Etukäteen varatut pelioikeudet on aina peruttava 
internetistä. Samoin tulee muistaa peruuttaa va-

rattu tiiaika. Muutoin tiiajan varauksesta peritään 
voimassaolevan hinnaston mukainen ”no-show”-
maksu. Maksuvälineinä käy käteinen, VIsa Electron, 
ja debit/credit Visa sekä Master Card. Pelioikeutta ei 
voi käyttää kilpailujen yhteydessä.

5. Mestaruuskilpailut
Jäsenellä on oikeus osallistua seuran mestaruuskil-
pailuihin ilman kilpailumaksua. Kenttäyhtiöt sen si-
jaan veloittavat kilpailuun osallistumisesta kulloin-
kin voimassa olevan maksun, jota ei luonnollisesti 
peritä niiltä pelaajilta joilla on voimassaoleva pelioi-
keus kulloinkin pelattavana olevalle kentälle.

6. Osallistumisoikeus seuran kisoihin  
ja tapahtumiin
Jäsenellä on oikeus osallistua seuran järjestämiin 
kilpailuihin, tapahtumiin ja toimintaan näiden osal-
ta määrättyä vastiketta vastaan.

7. Talviharjoittelu
Jäsenellä on oikeus osallistua seuran järjestämään 
talviharjoitteluun Vierumäki-hallissa. 

8. Kilpailumatkakorvaukset
Edustuspelaajilla on oikeus saada korvausta kilpai-
lukuluistaan edustaessaan Vierumäen Golfseuraa 
matkakorvaussäännöstön mukaisesti.

9. Junioriedut
Juniorijäsenellä on oikeus maksettuaan liittymis-
maksun seuraan osallistua yhden kerran vastikkeet-
ta seuran junioriharjoituksiin yhden kauden (kesä 
tai talvi) aikana. Tämän jälkeen harjoituksista peri-
tään kulloinkin voimassaoleva kausimaksu.

Seura järjestää seuran juniorijäsenille (alle 21-vuo-
tiaille) junioripelioikeuksia seuran kotikentille, jotka 
ovat kaikkien juniorijäsenten haettavissa kulloinkin 
määrättyjen ehtojen mukaisesti:

Pelioikeudet 3–12-vuotiaille Coach-kentälle
• Pikku-junnut (3–8 v.) Coach-kentän peli- 

oikeus, 0 euroa
• Junnut (9–12 v.) Coach-kentän pelioikeus  

90 euroa

Pelioikeudet Classic- ja Cooke-kentille alle 
21-vuotiaille

• Taiturit pelioikeus Classic- ja Cooke-kentälle 
(0–15 v.): 240 euroa

• Teinit pelioikeus Classic- ja Cooke-kentälle 
(16–21 v.): 290 euroa

https://golf.fi/pelaajan-vakuutusturva-2/
https://golf.fi/golfliiton-jasenedut/
https://www.gogolf.fi/j%C3%A4senedut
https://www.gogolf.fi/j%C3%A4senedut
http://vigs.fi
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Ilmoitathan, mikäli yhteystietosi ovat muuttuneet, 
osoitteeseen: vigs@vierumaki.fi

Muista myös käydä tutustumassa seuran uusiin 
sivuihin: vigs.fi, ja seurata Vierumäen Golfseuraa 
Facebookissa, Twitterissä sekä Instagramissa.

Vierumäen puhelinnumerot:

Caddiemaster 010 5777 031
Vaihde 010 5777 100

Ajanvaraus www.golfbox.fi

Vierumäen golfseuran 
tuotteet 2017:
Seuran logolla varustettuja tuotteita on mahdol-
lista tilata edulliseen hintaan alla olevien ohjeiden 
mukaisesti.

Ensimmäinen tilauskierros päättyy 12.5. Tähän 
mennessä tilatut tuotteet toimitetaan Juhannuk-
seen mennessä. 12.5 jälkeen alkaa uusi tilauskier-
ros, jonka tuotteet toimitetaan heinäkuun alussa.

1. Siirry osoitteeseen www.golfer.fi

2. Kirjaudu sisään alla olevilla tunnuksilla:
 Käyttäjätunnus: VIGS
  Salasana: vigs2017

3. Siirryt Vierumäen Golfseuralle räätälöidyille si-
vuille. Lue sivulla olevat ohjeet tarkkaan.

4. Nyt voit alkaa tehdä ostoksia, valitsemalla kate-
gorian lasten vaatteet / miesten vaatteet / nais-
ten vaatteet.

5. Kun olet valinnut tuotteen (myös koon ja värin), 
klikkaa ”Lisää ostoskoriin” -painiketta, jolloin nä-
kymä siirtyy ostoskoriin.

6. Halutessasi jatkaa ostoksia, klikkaa ostoskorin 
vasemmassa alareunassa olevaa ”Jatka ostok-
sia” -painiketta.

 Mikäli et jatka ostoksia, klikkaa oikeassa alareu-
nassa olevaa ”Tee tilaus” -painiketta, jolloin pää-
set viimeistelemään tilauksesi.

7. Tarkasta, että tilamasi tuotteet kokoineen ja vä-
reineen ovat oikein, täytä sen jälkeen alla pyy-
detyt yhteystietosi ja paina lopuksi ”Tee tilaus” 
-painiketta.

8. Saat hetken päästä tilausvahvistuksen sähköpos-
tiisi.

Pelaaja Ensin -kysely  2017:
Pelaaja Ensin -kysely toteutetaan sähköpostitse jä-
senistölle. Jotta kysymykset ja niistä saatu palaute 
osataan kohdentaa oikein oy:n ja ry:n välillä, pyy-
dämme huomioimaan alla olevat tarkennukset ky-
symyksiin liittyen. 

• Golfyhteisöön liittyvät kysymykset: ViGS ry
• Kenttää liittyvät kysymykset: Golf Oy
• Sosiaalinen ympäristö: VIGS ry
• Ravintola: Golf Oy
• Klubitalo: Golf Oy
• Harjoitusalueet: Golf Oy
• Proshop: Golf Oy (Paviljongin proshop)
• Pro / opettaja: Golf Oy
• Johto ja palvelu: molemmat
• Caddiemaster: Golf Oy
• Hallitus: VIGS ry
• Operatiivinen johto: Golf Oy
• Informointi ja kotisivut: VIGS ry
• Hinnat ja tuotteet: Golf Oy
• Kilpapelaaja: oy ja ry kysymyksestä riippuen
• Lisäkysymykset: ViGS ry

Opiskelija-pelioikeus Cooke/Classic-kentälle
• Opiskelija-pelioikeus Cooke tai Classic 550 €

Jäsentiedotteet
Jäsenellä on oikeus saada seuran tiedotteita säh-
köpostiosoitteeseensa sen jälkeen kun tämä on an-
nettu ja tallennettu seuran jäsenrekisteriin. Ilmoita 
sähköpostiosoitteesi: vigs@vierumaki.fi.

Yhteistyökumppanit
Vierumäellä toimivat eri palveluiden tarjoajat koh-
distavat tarjouksia Vierumäen Golfseuran jäsenille, 
joita on mahdollista käyttää jäsenkorttia (eBirdie) 
vastaan.

mailto:vigs@vierumaki.fi
http://www.golfbox.fi
http://www.golfer.fi/
mailto:vigs@vierumaki.fi

