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Arvoisat Vierumäen Golfseuran jäsenet 
 
Kausi 2017 oli itselleni ensimmäinen seuran puheenjohtajana. Haluan kiittää hallitusta ja 
seuran jäseniä hyvästä yhteistyöstä. Meillä on luja perusta, josta on hyvä ponnistaa kohti 
tulevaa. 
 
Jäsenmäärän kasvu kertoo siitä, että Vierumäen monipuolisilla puitteilla ja hyvillä 
jäseneduilla on kysyntää. Hyvässä kunnossa oleva talous antaa meille liikkumavaraa 
uusienkin asioiden kokeilemiseen. 
 
Uutta saatiin aikaan myös kevään vuosikokouksessa, jossa hyväksyttiin seuralle uudet 
säännöt ja saatettiin juniorien ikäraja yhteneväiseksi Suomen Golfliiton omaksuman 
käytännön kanssa.  
 
Haluan haastaa kaikki jäsenemme antamaan oman panoksensa seuraa kannattelevan  
me-hengen syntymiseen. Uskon hallituksen ponnistelujen viestinnän tehostamiseksi 
auttavan osaltaan asiaa. Pyrimme saamaan pelaajien kaipaaman tiedon entistä paremmin 
saataville ja käyttämään sosiaalista mediaa – facebookia, twitteriä ja instagramia – 
monipuolisesti hyväksi uudistuvien kotisivujen rinnalla. 
 
Golf on jo jonkin aikaa elänyt murroksessa. Vierumäelläkin kysymme nyt itseltämme, 
millainen on tämän päivän ja huomisen moderni golfseura. Onko seuran tehtävänä 
ainoastaan luoda harrastamisen edellytykset vai olla jotain enemmän?  
 
Hallitus jatkaa ensi vuonna työtä seuran omaan identiteettiin pohjautuvan ja selkeitä 
askelmerkkejä sisältävän strategian hiomiseksi. Luonnollista on, että sen lähtökohtana 
ovat pelaajilta tulevat toiveet. 
 
Ensi vuonna tulee kuluneeksi 30 vuotta siitä, kun golfista tuli elimellinen osa Vierumäkeä 
Classic-kentän valmistumisen myötä. Juhlistamme merkkipaalua elokuun alussa 
julkaistavalla Kalle Virtapohjan ja Riina Haran työstämällä historiikilla.  
 
Juhlaa vietetään myös Challenge Tour -kilpailun yhteydessä seuran jäsenille järjestettävien 
tempausten ja syyskuussa pidettävän iltajuhlan merkeissä. Näistäkin kerromme 
tarkemmin keväästä lähtien muun muassa sosiaalisen median kanavilla. 
 
Harrastajia yhteen kokoavat kilpailut säilyttävät edelleen asemansa seuratoiminnan 
ytimessä. Perinteisten tapahtumien rinnalle tuodaan myös uusia kilpailumuotoja, joissa on 
otettu huomioon aiemmista kokeiluista saadut palautteet. Syyskuisen gaalan yhteydessä 
järjestettävästä juhlakilpailusta odotamme yhtä tulevan kauden kohokohdista. 
 
 
Golfterveisin, 
 
Juuso Ilkka 
puheenjohtaja, ViGS  
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Arvoisat Vierumäen golfyhtiöiden osakkaat 
 
30-vuotiset perinteet ovat tehneet Vierumäestä yhden Suomen tunnetuimmista ja 
arvostetuimmista golfkeskuksista. Golfkursseillamme on laajalti kysyntää, Vierumäki 
Finnish Challenge on vakiinnuttamassa asemansa Suomen merkittävimpänä golfkilpailuna 
ja Suomen Golfliitto toteuttaa puitteissamme valmennuskeskustoimintaa. 
 
Olemme suunnanneet katseet tulevaisuuteen panostamalla Classic-kentän kohentamiseen 
ja aloittamalla tunnustelut European Tour -tasoisen kilpailun saamiseksi Vierumäelle. 
Elämme jännittäviä aikoja. 
 
Kenttien kunto ei ole vastannut pelaajien odotuksia ja Classicin perusparannuksesta on 
aiheutunut lisää harmia. Uskon, että meillä on paljon aihetta iloon siinä vaiheessa, kun 
uudistunut Classic avataan kokonaisuudessaan pelaajien käyttöön ensi kesän lopulla. 
Ainakin kentällä säännöllisesti vieraillut Martin Ebert, projektista vastannut 
golfarkkitehti, on ollut tyytyväinen näkemäänsä. 
 
Hallitus on päättänyt, että vuoden 2018 Classicin nimetyn pelioikeuden omaavilla on 
mahdollisuus vuokrata pelioikeus Cooke-kentälle 500 euron hintaan kaudelle 2018. Täytä 
pelioikeuden käyttöilmoitus kotisivuilla ja lisää tieto pelioikeuden halukkuudesta. 
 
Kenttämestarina aloittaneen kokeneen Alan Strachanin kädenjälki alkaa jo näkyä. Kun 
hän saa ensi kaudeksi tuekseen uuden Classicista vastaavan apulaiskenttämestarin, 
olemme entistä valmiimpia tarttumaan kentänhoidollisiin haasteisiin. 
 
Uutta on tapahtunut myös kumppanuusrintamalla. Marraskuussa aloitettu yhteistyö 
Holiday Clubin kanssa laajentaa Vierumäki Golf Resortin huvilatarjontaa. 
Lisärakentaminen Cooke-kentän tuntumaan aloitetaan toukokuussa 2018. Miltä tuntuisi 
oma villa tai viikko-osake Cooke-kentän kupeessa? 
 
Osake-etuihin kuulunut vierailuoikeus useilla laadukkailla kotimaisilla kentillä on 
täydentymässä, kun Kytäjä Golf on liittynyt mukaan verkostoon. Yhteistyö on hyvä osoitus 
siitä, kuinka osakkuus tuo yhä lisäarvoa golfin harrastamiseen. 
 
Apulaiskenttämestari Tuula Töyrylän jäädessä eläkkeelle 25-vuotisen palveluksen 
päätteeksi haluan kiittää häntä monista vaiherikkaista yhteistyön vuosista ja arvokkaasta 
panoksesta Vierumäki Golf Oy:n toimintaan. 
 
 
Hyvän joulun, uuden vuoden ja uuden golfkauden toivotuksin, 
 
Jan Ruoho 
toimitusjohtaja, golfyhtiöt 


