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1. Hallituksen yleiskatsaus 
 
Toiminnan tarkoitus, arvot, toiminnan tavoitteet ja tavoitetila 2018: 

Seuran visioksi vuonna 2018 on asetettu ”ViGS ry 30v juhlavuosi”. Toiminnan painopisteessä vuonna 2018 
on 30v taipaleen juhlistaminen. Juhlavuoden aikana jäsenistölle järjestetään useita erilaisia tapahtumia 
joilla juhlistetaan seuran historiaa, mutta samalla pyritään myös aktivoimaan jäsenistöä osallistumaan 
seuran toimintaan.  Juhlavuoden aikana arvoina pidetään edelleen Vierumäki- ja Me-henkeä, 
yhteisöllisyyttä, positiivisuutta, sekä rohkeutta jatkaa aloitettuja uudistuksia. 

 
Talous: 

Syyskokouksessa 2017 kauden 2018 jäsenmaksuiksi päätettiin 67€ aikuinen ja 33€ juniori (alle 21 vuotta). 
Liittymaksu aikuisjäseniltä on 50€. Junioreilta liittymismaksua ei peritä.  

 
Seuran talous on hyvässä kunnossa. Vuosisuunnittelussa kuitenkin huomioidaan, että seuran tileillä tulee 
aina olla riittävä maksuvalmius myös tulevaisuudessa.  

 
Toiminta: 

Vierumäen golfseuran hallituksella on vastuu koko seuran toiminnasta. Hallitus suunnittelee sekä 
esittelee toimintasuunnitelman ja talousarvion vuosikokouksen yhteydessä jäsenistölle. Vuosikokouksen 
hyväksyminä nämä asiakirjat antavat toiminnan reunaehdot hallitukselle kyseisen vuoden aikana. 
Toimikunnat toimivat talousarvion oman rahakehyksensä mukaisesti, toimintasuunnitelman toimiessa 
perustana toiminnalle. Toimikuntien puheenjohtajat vastaavat toimikunnan toiminnasta sekä raportoivat 
toimikuntien tilanteesta hallituksen kokouksissa seuran puheenjohtajalle.  

 
Yhteistoiminta kenttäyhtiöiden kanssa: 



________________________________________________________________________________________________________________________ 
Vierumäen golfseura ry                                Sähköposti:                                     Vierumäen puhelinnumerot:                             Ajanvaraus myös osoitteessa: 
Kaskelantie 10                                                vigs@vierumaki.fi                          Caddiemaster  010 5777 031                             www.golfbox.fi 
19120 VIERUMÄKI                                                   Keskus               010 5777 100 

Seuran sääntöjen mukaan yksi paikka seuran hallituksessa on varattu Vierumäki Golf Oy:n edustajalle. 
Yhtiön hallituksen edustajana jatkaa Tapani Ilkka. Seuran edustajana vastavuoroisesti Golfyhtiön 
hallituksessa toimii seuran puheenjohtaja. Kenttäyhtiöiden edustajalla on oikeus osallistua seuran 
hallituksen kokouksiin.  

 
Tasoitusrekisterin ylläpito ostetaan kenttäyhtiöiltä ja siitä vastaavat caddiemasterit. Tasoitukset 
päivitetään heti kilpailujen jälkeen, sekä muut tasoitukset mahdollisimman nopeasti kortin jättämisen 
jälkeen. 

 
Seuran ja Yhtiöiden välillä on voimassa Kotikenttäsopimus. 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 se päivitetään vuosittain kenttäyhtiöiden sekä Vierumäen 
golfseura ry:n kesken. Palvelusopimuksessa yhdistys ostaa kaikki hallinto- ja caddiemaster palvelut 
Golfyhtiöiltä ja saa näin käyttöönsä henkilökunnan, toimitilat, toimistopalvelut, kaikki tarvittavat 
ohjelmistot, koneet, laitteistot ja toimistotarvikkeet. 

 
Golfyhtiö vastaa avoimien kilpailujen järjestämisestä Vierumäellä. Seura järjestää jäsenistölleen seuraavat 
kisat: viikkokilpailut, perhe- ja reikäpelit sekä mestaruuskilpailut. Naistoimikunta järjestää yhteistyössä 
kenttäyhtiöiden kanssa Vierumäki Ladies Openin kauden 2018 aikana. Toimikunnat voivat edelleen 
järjestää omia tapahtumiaan oman toimintasuunnitelman mukaisesti. 

 
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 mahdollistaa ympärivuotisten ja  laadukkaiden nuorten 
valmennus- sekä opetustilaisuuksien järjestämisen. 

 
Taloushallinto: 

Yhteistyötä taloushallinnon osalta Accountor oy:n kanssa jatketaan. Seura myös itse pitää yllä reskontraa 
tuloistaan ja menoistaan rahastonhoitajan toimesta. Tätä hyväksi todettua menettelytapaa myös 
jatketaan vuoden 2018 aikana. Seuran sisäisen taloushallinnon osalta käytetään apuna pilvipalveluita 
talouden reaaliaikaisen seurannan osalta (rahatilanteen reaaliaikainen seuranta, skannatut laskut sekä 
kohdennukset). 

 
Tiedottaminen: 

Viestintää pyritään kohdentamaan yhä enemmän seuran nettisivuille tiedon nopeuden sekä eheyden 
vuoksi. Tiedottaminen suoritetaan yhteistyössä kenttäyhtiöiden kanssa. Seuran nettisivuja (www.vigs.fi) 
pyritään kehittämään koko ajan niin, että ne palvelevat jäsenistöä yhä paremmin ja jäsenistö alkaisi niitä 
myös aktiivisesti itse käyttämään sekä seuraamaan. Kuukausitiedotteiden käyttöä jatketaan, mutta niissä 
informaatiota pyritään linkittämään seuran nettisivuille. Seuran tapahtumista tiedotetaan myös 
sosiaalisessa mediassa aktiivisesti (Facebook, Instagram sekä Twitter). Kaudella 2018 jäsenistölle ei 
lähetetä paperista vuositiedoitetta. Kutsut syys- ja vuosikokouksiin lähetetään myös jatkossa 
sähköpostitse sekä julkaistaan nettisivuilla. Syksyllä jäsenistölle toteutetaan seurakysely, jolla pyritään 
saamaan palautetta seuran toiminnan kehittämiseksi tulevien vuosien aikana.  
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2. Jäsenistö 
 
Tilanne 31.12.2017 

Jäsenmäärä yhteensä on 1575 (nettokasvu edellisestä vuodesta +55 jäsentä), 
• miehiä 865	
• naisia 504	
• tyttöjä 54	
• poikia 152	
• seniorimiehiä 459 
• seniorinaisia 331 

Senioreita jäsenistöstä on noin 50%, mutta junioreita vain noin 16%.  

Seuran jäsenistöstä 46% on Päijät-hämeestä, 48% Uudeltamaalta ja loput 6% muualta Suomesta ja/tai 
ulkomailta. 

Kunniajäseniä seurassa oli neljä (4) kappaletta vuoden 2017 aikana.  

 
 

3. Nuorisotoimikunta 
 
Seuratoimijat (ohjaajat, toimikunta ja vanhemmat): 

Nuorisotoimikunta kokoontuu suunnittelemaan toimintaa tarvittaessa, mutta kuitenkin vähintään 
jokaisen kauden alussa. Junioripro 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 junioripelioikeudet hankitaan oy:n kautta. Seuran pyrkii vaikuttamaan pelioikeuksien hintaan niin 
että ne saadaan pidettyä kohtuullisina 

  
Ohjatut harjoitukset: 

Juniorijäsenillä on mahdollisuus osallistua ohjattuihin harjoituksiin 
                                                 

Harjoitusryhmät ovat seuraavat: 
Golfleikkikoulu 5-8 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 

  
Harjoituskausi 7.5.  – 15.10.2017. Harjoituskerran kesto on pääsääntöisesti ryhmästä riippuen 1 – 2 tuntia. 
Harjoituksissa panostetaan monipuolisuuteen ja liikunnallisuuteen. Jokainen harjoitusryhmä tekee omat 
pelisääntönsä. Aktiiviset, tsempparit ja kehittyneimmät juniorit palkitaan kauden lopussa pikkupokaalein 
sekä lisäämällä nimikyltti palkittujen tauluun Ravintola Greenin seinälle. 
  
Harrastajaryhmien valmennuksen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Ville Vaimala apunaan 
golfohjaajat 
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Kilparyhmä. Ryhmä harjoittelee erillisen suunnitelman mukaan läpi vuoden. Juniorit valitaan ryhmään. 
Valinnasta vastaavat valmentajat ja juniorivastaava. Kilparyhmän golfvalmentajana toimii Lasse 
Tynkkynen ja fysiikkavalmennuksesta vastaa Ville Vaimala 

                                                               
Kilpailutoiminta:                                  

Junioreille järjestetään säännöllisesti kisailuja ja kilpailuja seuran sisällä (viikkokisat, Cocis-Golf yms.). 
Kynnystä kilpailuihin osallistumiseen pyritään madaltamaan ohjatuissa harjoituksissa. 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 19.5.2018 Muiden toimikuntien kanssa yhdessä. 
Kauden päätös järjestetään harjoituskauden päätteeksi. 

 
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:  
Naistoimikunnan tavoitteena on edistää golfin harrastamista naisten keskuudessa sekä parantaa 
naisjäsenten valmiutta lajin harrastamiseen sekä kilpailemiseen. Naistoimikunta haluaa olla aktiivinen 
toimija, joka vastaa seurassamme eri ikäisille naisille suunnatusta toiminnasta.  
 
Suomen golfliiton tavoitteena on kasvattaa naisten ja tyttöjen määrää golfin parissa. Uusia naisjäseniä 
pyritään aktivoimaan ja rohkaisemaan mukaan toimintaan. Naisille suunnattua viestintää kehitetään 
yhdessä Vierumäki Golf oy:n kanssa ja naisille laaditaan oma some-strategia. Pelaamisen joustavuutta 
pyritään kehittämään myös naistoimikunnan toimenpitein ja nostamaan kilpailuhenkisyyttä naisten parissa. 
Tavoitteena on nähdä yhä useampi naisgolffari mukana tapahtumissa sekä kilpailuissa kauden aikana. 
 
Toiminta:  

• Osallistutaan seuran kauden avajaistapahtumaan sekä järjestetään naisille oma kauden avaus 
• Järjestetään naisille suunnattuja kisoja ja tapahtumia 
• Järjestetään naisten seuraottelut 
• Kehitetään naisille suunnattua viestintää ja laaditaan "some-strategia" 
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• Kannustetaan naisia osallistumaan tapahtumiin sekä kilpailuihin 
• Kerätään kehitysehdotuksia naisjäsenistöltä toiminnan kehittämiseksi 
•  

Tapahtumat ja kilpailut: 
• TO 10.5. Rönnäs-ViGS ystävyysottelu. Paikka: Sea Golf Rönnäs.  
• LA 19.5. Seuran kauden avaus, Vierumäki.                 
• SU 10.6. Naisten pelipäivä.  Par3 klo 11.00. alk.               
• PE 6.7. Ladies open. Cooke 9 reikää, yhteislähtö klo 14.00.  
• TI 24.7. Teatteri Golf. Cooke klo 11.00 alk.  
• LA 4.8. Koskigolf-ViGS ystävyysottelu. Cooke klo 14.00 alk. 
• SU 9.9. Kapteenskan Mulligan. Classic klo 15.00 alk.  

 
Kannustetaan naisjäseniä osallistumaan seuran järjestämään Itä-Häme viikkokisaan, sekä mahdollisesti 
myös Viisleideistä kisaan. 
 
Muuta mahdollista klubitoimintaa:  

• Birdie puut sekä Cookella että Classicilla.  
• Naisten peli-illat kesäkaudella kerran kuukaudessa. 

 

5. Miestoimikunta 
 
Miestoimikunta järjestää yli 21-vuotiaille miehille tapahtumia, joilla pyritään kasvattamaan me-henkeä sekä 
yhteisöllisyyttä miesten keskuudessa sekä saada lisää aktiiveja mukaan seuran toimintaan. Painopisteenä 
toiminnassa ovat 21-50 vuotiaat miehet. Kilpailutoiminta painotetaan loppukaudelle joka mahdollistaa 
rennompien kilpailuiden järjestämisen koko jäsenistölle, lisäksi kesän aikana toteutetaan perinteinen 
pelimatka. 
 

• 16.6. Miestoimikunta järjestää perinteisen pelimatkan Virvik golfiin. Tiedossa perinteiset pelit, 
saunat sekä spekulaatiot mennen tullen ja maailmaa parantaen. 

• ShootOut. ShootOut kilpailu palaa seuran tapahtumiin loppukaudesta 2018. ShootOut:ssa 
osallistujista putoaa reikä reiältä pelaajia pois kunnes voittaja on selvillä. Tapahtuman yhteyteen 
järjestetään illanviettoa hyvän ruuan, juoman sekä seuran parissa saunoineen Vierumäellä.  

• Myös Tiikerigolf palaa tapahtumakalenteriin. Tiikerigolfissa yhdistetään reikiä (esim. Cooke Tee 2:lta 
pelataan reikään 3, jolloin reiän par luku on 6).  Myös Tiikerigolf pelataan loppukaudesta 2018. 

• Kun syysillat pimenevät, pelataan lisäksi valopallo kisa.  
 
Kaikista tapahtumista tiedotetaan tarkemmin seuran nettisivuilla (miestoiminta), sosiaalisessa mediassa sekä 
kuukausi tiedotteissa. Loppukauden kisoja ei suunnata vain ja ainoastaan miehille, vaan kaikki seuran jäsenet 
ovat niihin erittäin tervetulleita.  
 
 
6. Senioritoimikunta 
 
Toimikunta huolehtii seniori-ikäisten (miehet 50v ja Naiset 50v) harjoitus- ja kilpailutoiminnasta, sekä valitsee 
edustajat Suomen Golfseniorit ry:n (SGS) valtakunnallisiin kilpailuihin. Tavoitteena on saada uusia senioreita 
osallistumaan senioreiden kesän toimintaan. 

  
Harjoittelu: 

·    Osallistutaan talvella Areenassa ja kesällä rangella seuran yhteisiin harjoituksiin. 
·    Pelitaitoja hiotaan myös harjoituspeleissä ja sisäisissä kilpailuissa. 
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Suomen Golfseniorien avoimet kilpailut: 
·    Aktivoidaan pelaajia osallistumaan Suomen Golfseniorien (SGS) avoimiin kilpailuihin. 

Seuran sisäiset kilpailut: 
·    Toimikunta nimeää joukkueet Seuraotteluihin. 
·    Talvella pelaamme Areenassa lähipelisarjan (neljä osakilpailua). 
·    Kesällä pelaamme perinteisesti Par-3 kilpailusarjan erikoistehtävineen. Kilpailu soveltuu myös 

aloitteleville pelaajille. 
·    Kestävyyskisa pelataan heinäkuussa (36 reikää). 
·    Seniorimestaruudet ratkotaan elokuussa. 
·    Päätöskilpailu syksyllä, jolloin samassa yhteydessä jaetaan palkinnot kesän kilpailuista. 
·    Osallistutaan 6-seuran yhteiseen kilpasarjaan. 
·    Syyskuussa järjestetään myös parikilpailu. 
·    Kehitellään uusia kilpailumuotoja jäsenten aktivoimiseksi. 

Seuratoiminta: 
·    Järjestetään pelimatka lähikentälle. 
. Osallistutaan talkootehtäviin Vierumäki Challenge kisaan liittyen. 
·    Osallistutaan seuran klubitoimintaan ja seuran 30v juhlallisuuksiin. 
·    Kannustetaan seuran seniori-ikäisiä osallistumaan alueen yhteisiin seniorikilpailuihin. 
·    Aloitetaan ”junnusennu 50-60v” toiminta muutamalla omalla kisalla kesällä sekä pelataan Ryder 

Cup tyyppinen kisa junnusennut vs sennut elokuussa 

 

7. Klubi- ja tasoitustoimikunta 
 
Klubitoimikunta keskittyy kauden 2018 aikana seuran 30 vuotis juhlallisuuksien toteuttamiseen: 

• Järjestetään syyskuussa työnimellä “30v golfgaala” jäsenistölle golfkilpailu sekä juhlatilaisuus, jossa 
juhlistetaan seuramme pitkää taivalta.  

• Järjestetään jäsenistölle CT-kisan aikana mahdollisuus nauttia kisan yhteydessä seuran 30v 
historiasta.  

• Saatetaan loppuun sekä julkaistaan Vierumäen 30v juhlahistoriikki. 
• 30v juhlaan liittyen sosiaalisen median kampanja. 

 
Toimikunta osallistuu avajaistapahtuman järjestelyihin muiden toimikuntien kanssa. 
 
Kaikista yllä mainituista asioista tiedotetaan tarkemmin kevään aikana seuran nettisivuilla, sosiaalisessa 
mediassa sekä kuukausitiedotteiden yhteydessä. 
 
Lisäksi toimikunta on aktiivisesti mukana Vierumäellä järjestettävien kansainvälisten kilpailujen (FIJC ja CT) 
vapaaehtoistoiminnassa.  
 
Jo kolme vuotta työnalla ollut työnimellä “historiikki” saatetaan valmiiksi tämän kauden aikana. Kirja 
sisältää pääosin Vierumäen golfhistoriaa 30 vuoden ajalta sekä luonnollisesti tähän kuuluvaa seuran 
historiaa samaisen verran. Kirjaa toimittavat Riina Hara ja Kalle Virtapohja, joista jälkimmäinen viimeistelee 
kirjaa kevään aikana lopulliseen muotoon. Kirjan osalta ennakkomyynti alkaa kevään aikana. 
 
Seuraotteluihin Hartolaa ja Laukaata vastaan pyritään asettamaan kilpailukykyinen joukkue seuran 
jäsenistöstä 
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8. Kilpailutoimikunta                                                                    
  
Kilpailutoimikunta suunnittelee ja organisoi kilpailutoimintaa seuran jäsenistölle molemmilla kentillä 
(Cooke, Classic). Tavoitteena on jäsenistön aktivointi ja kilpailijoiden määrän kasvattaminen seuran 
tapahtumissa sekä kilpailuissa kuluvalla kaudella.  Tapahtumien järjestämisessä pyritään ottamaan 
huomioon jäsenistön toiveita ja ideoita. 
  
Toiminta: 

• Seura järjestää talviharjoittelu vuoron ja opetusta tammikuusta alkaen sunnuntaisin klo 13-14.00 
Vierumäkihallin talviharjoittelu paikalla. 

•  Seura kustantaa halukkaille sääntökoulutusta kevään 2018 aikana. 
•  Avointen kilpailujen järjestämisestä vastaa Vierumäen kenttä yhtiöt (Golf Oy ja Vierumäki Golf Club 

Oy). 
•  Jäsenistölle tiedotetaan kilpailutapahtumista ensisijaisesti ViGS:n kotisivuilla ja tarvittaessa 

sähköpostilla. 
•  Vapaaehtoisvoimin osallistutaan juhannusviikolla järjestettävien juniorien kansainvälisten 

kilpailujen sekä elokuussa pelattavien European Challange Tour-kilpailujen järjestelyihin. 
  

·      Toukokuu 
o   Kauden avajaiskisa ja –tapahtuma 19.5 yhteistyössä kenttä yhtiöiden kanssa 
o   Viikkokisat alkavat. 

  
·      Kesäkuu 

o   Juhannus Kisoihin osallistuminen yhdessä kenttä yhtiöiden kanssa 21.6. 
o   Viikkokisat jatkuvat 
o   Seuran reikäpelimestaruus kilpailut alkavat 
o   Perhemalja-kilpailut alkavat 

  
·      Heinäkuu 

o   Viikkokilpailut, reikäpelit ja perhemalja jatkuvat 
  

·      Elokuu 
o   Viikkokilpailut jatkuvat 
o   Seuran mestaruuskilpailut 25-26.8 Cookella. 

  
·      Syyskuu 

o   Reikäpelien ja perhemalja-kilpailun finaalit 15-16.9. 
o   Kauden päättäjäiset. 

 

9. Hallitus 2017 
 

• Juuso Ilkka (hallituksen puheenjohtaja) 
• Ari Pajukko (varapuheenjohtaja, nuorisotoimikunta) 
• Pekka Aalto (kapteeni) 
• Mia Himanen (ladykapteeni, naistoimikunta) 
• Jyrki Aaltonen (klubitoimikunta, sihteeri, rahastonhoitaja) 
• Pasi Luumi (senioritoimikunta) 
• Aarre Salonen (kilpailutoimikunta) 
• Jyrki Nurmisto (miestoimikunta) 
• Tapani Ilkka (kenttäyhtiöiden edustaja)  


