
 

 
 

Elokuu 2017 kuukausitiedote 
 
Arvoisa jäsen, 
 
Challenge Tour on jälleen pelattu ja voittajaksi selviytyi Paul Howard -17 (68-65-66). Valitettavasti sama 
ongelma esiintyi kilpailun aikana kuin mikä on kiusannut meitä golffareita koko kesän ajan; huono keli. Sateet 
vaikuttivat peliin jo perjantaina, mutta sunnuntaina se otti yliotteen kilpailusta. Sunnuntaina iltapäivänä ja 
alkuillasta kun seurasi keliä, niin päätös kilpailun keskeyttämisestä oli täysin oikea. Vaikka kilpailu jäikin vain 
54r mittaiseksi, oli kilpailu ja tapahtuma erittäin onnistunut. Alla tuon esille muutamia omia näkemyksiä siitä, 
miksi kisa oli onnistunut ja miksi se on niin tärkeä tapahtuma Suomen golfille ylipäätänsä. 
 
Kentän kunto. Niin kuin kaikki varmasti tietävät, oli Cooken kunto selkeästi parempi kuin vuosi sitten. Griinit 
saivat kehuja kaikilta pelaajilta kenen kanssa keskustelin kisan aikana. Moni pelaaja sanoi, että griinit olivat 
yhdet nopeimmista kauden aikana CT:lla. Muutaman griinin kanssa on vielä tekemistä, mutta kaiken 
kaikkiaan kenttä oli hyvässä kunnossa ja ansaitsi kehut. Olen varma, että uusi pääkenttämestari Alan Strachan 
tuo vielä huippuosaamista, josta me kaikki pääsemme nauttimaan seuraavien vuosina aikana. Mikäli ET kisa 
joku päivä saadaan Vierumäelle, pystytään Cooke virittämään helposti hyvin haastavaksi esimerkiksi 
kaventamalla väylien leveyttä ja kasvattamalla karheikot pidemmiksi. Omasta mielestäni Cooken layout on 
ehdottomasti Suomen kärkikastia ja samaa mieltä olivat myös kisan huippuammattilaiset. Kenttä vaatii 
järkevän pelistrategian ja pakottaa käyttämään laajaan valikoimaa mailoja ja lyöntejä.  
 
Yleisö ja vapaaehtoiset. Tänä vuonna katsojia oli hyvin paikalla jo torstaista lähtien. Oli ilo seurata noin 100-
150 hengen ryhmää jotka seurasivat mm. Roope Kakon peliä. Suomessa on harvoin mahdollisuus seurata 
kilpailussa ET kisan voittajaa ja varsinkin kun se on vielä suomalainen. Netissä näkemäni arvio oli, että 
päivittäin kisaa seurasi 500-1000 ihmistä. Ja mikä hienointa, CT kisassa pelaajia pääsee seuraamaan väylältä 
hyvin läheltä itse pelaajia. ET kisoissa yleisö pakotetaan reunoille, missä joudutaan käytännössä juoksemaan 
että pysytään pelaajien vauhdissa. Huippuhomma oli myös, että vapaaehtoiset tekivät pitkää päivää ja 
mahdollistivat kisan läpiviennin. Vapaaehtoiset saivat loistavaa palautetta niin kisaorganisaatiolta kuin myös 
pelaajilta. Nyt haluan henkilökohtaisesti kiittää kaikkia ViGS:n jäseniä jotka osallistuivat vapaaehtoistyöhön. 
Kiitos!! 
 
Challenge Tour ja Vierumäki. Monella osa-alueella huomasi, että kisa järjestettiin toista vuotta putkeen 
Vierumäellä. Sivusta seuranneena huomasi, että CT organisaatio tiesi mihin he olivat tulleet, mitä odottaa ja 
miten tehdä hommat. Vaikka keli kiusasi, niin kilpailu oli koko ajan hallinnassa ja eteni loogisesti. Iso kiitos 
myös Jan Ruoholle ja hänen tiimilleen. Viime vuodesta koko konseptia oli päästy jatkokehittämään. Tämä 
näkyi sponsoreiden laajempana määränä, oheistapahtumina (esim. Timo Rauhalan klinikka) ja mm. 
esimerkiksi loistavan hodarikärryn palveluina katsojille. Ei pidä myöskään unohtaa kenttähenkilökuntaa joka 
teki pitkää päivää ja ryhtyi heti saattamaan griinejä pelikuntoon sateiden jälkeen. Paljon kertoo se, että kisa 
päättyy taloudellisesti plussan puolelle. Hienoa tekemistä koko Vierumäen henkilökunnalta. 
 
Tuki Suomen ammattilaisgolfille. Kisan järjestäminen mahdollistaa Suomen ammattilaisten pelaamisen 
Challenge Tourilla villien korttien myötä. Vastapalveluksena ammattilaisia nähdään Vierumäellä kesäisin 
golfkursseilla ja erilaisissa tapahtumissa. Kisa antaa myös mahdollisuuden huippuamatööreille päästä kisaan 
haastamaan itseään ja kilpailemaan ammattilaisten joukossa. Sillä on suuri merkitys heidän kehittymisessä 
kohti ammattilaisuutta. Challenge Tourin kisa tuo näkyvyyttä lajille valtakunnallisesti ja innostaa uusia nuoria 
lajin pariin. 
 
 



 

 
 
 
Meillä Vierumäen golfseuran jäsenillä on mahtava tilaisuus kisan myötä 
päästä seuraamaan huippugolfia läheltä ja osallistua viemään kisa läpi 
vapaaehtoistyön kautta. Ensi vuonna järjestetään taas CT-kisa Cookella ja 
innolla odotan kuinka paljon jälleen tapahtumaa pystytään jatkokehittämään 
tästä vuodesta. 2018 on myös ViGS:n 30v juhlavuosi ja toivottavasti pystymme 
myös seurana tarjoamaan jäsenistöllemme elämyksiä kisan aikana.  
 
Siirrytään seuraavaksi CT-kisasta omaan toimintaamme. Elokuussa tapahtumat jatkuvat ja kausi huipentuu 
elokuun lopulla järjestettäviin mestaruuskilpailuihin. Kuten olen aiemminkin kirjoittanut, halusimme tänä 
vuonna kokeilla hieman jotain uutta myös mestiksien suhteen. Mikäli emme kokeile rohkeasti uusia asioita, 
emme myöskään pysty kehittämään toimintaamme. Tämän vuoden mestiksien suunnittelu lähti siitä, että 
niiden yhteydessä voitaisiin järjestää kilpailukauden päättäjäiset joihin toivottavasti saamme normaalista 30-
40 hengestä kasvatettua osallistujamäärää lähemmäksi 100 ihmistä. Kisat alkavat siis perjantaina kaikkien 
sarjojen yhteislähdöllä Classicilla kello 15.00. Valitettavasti Classic ei ole tasoituskelpoinen tällä hetkellä, 
mutta kisakierros voidaan siellä pelata mestiksissä normaalisti. Halusimme, että pelaamme molemmat 
kentät kisan aikana, koska myös jäsenistöllä on pelioikeuksia molemmille kentille. Lauantaiaamuna A-sarjat 
pelaavat 2.kierroksen Cooken kello 08.00 yhteislähtönä. Ja iltapäivällä kello 14.00 pelataan 2/3.kierros 
Cookella. Kisa viikonloppu päättyy noin kello 20.00 alkavaan Kilpailukauden päättäjäisiin, jossa syödään ja 
juodaan hyvin, sekä jaetaan kaikki kauden palkinnot. Mestiksissä ei kilpailumaksua ole ja seuraa tukee kisaajia 
ilmaisen lounaan ja alennetun iltajuhlan ruuan merkeissä. Hinta kierrokselle on 35€, eli A-sarja maksaa 
kolmesta kierroksesta 105€ ja muut sarjat 70€ (tietysti peliliput, osakkeet yms huomioidaan normaalisti). 
Hinnoittelun lähtökohta on ollut se, että osakkaiden sekä vuokrapelioikeuden omaavien henkilöiden etuja ei 
voida polkea. Olisi epäreilua, että olet maksanut osakkeesta esim. 9000€ sekä vastikkeen joka vuosi, mutta 
silti muut pelaajat pääsevät pelaamaan jopa edullisemmin. Näkisin, että 35€ on erittäin hyvä hinta kisaan 
(kiitos Oy:lle) ja toivottavasti ei estä kenenkään osallistumista kilpailuun. Kilpailukutsu on nähtävillä 
www.vigs.fi/kilpailukalenteri. 
 
Muita tapahtumia elokuun aikana: 

 Viikkokisat jatkuvat 17.8 saakka. Itä-Häme viikkokilpailu 14 on viimeinen osakilpailu. Kauden 

palkinnot jaetaan Kilpailukauden päättäjäisissä 26.8 Paviljongilla. 

 Perhemalja pelataan 12.8 Cookella 

 Reikäpelimestaruuskilpailut pelataan 13.8 myös Cookella 

 Ja viimeinen VPT osakilpailu, Tapani Ilkka Open pelataan 19.8 Classicilla. 

 Elokuu päättyy sitten mestaruuskisoihin 25.-26.8. 

 
Toivottavasti näen mahdollisimman paljon jäseniämme näissä elokuun tapahtumissa ja erityisesti 
kohottamassa ME-henkeä Kilpailukauden päättäjäisssä. 
 
 
Nauttikaa golfista hymyssä suin elokuun aikana. 
 
Seuran puheenjohtaja,  
Juuso Ilkka. 
 
 
 
 



 

 

Senioritoimikunta  

ELO- JA SYYSKUUN TAPAHTUMAT: 
 
Perjantaina 11.8 kauden viimeinen PAR-3 kisa 
 
Ma 21.8 SENIOREIDEN MESTARUUSKISAT. Sarjat N50, M50, N60, M60 sekä N&M70. 
Pelimuoto SCR.  
 
25.-26.8 SEURAN MESTARUUSKISAT + PÄÄTTÄJÄISET 
 
8.9 PEKAN LEIVÄN KISA 
 
15.9 ELONKORJUUKISA 
 
29.9 KINKKUKISA 
 
Mukavaa loppukesää ja hyviä lyöntejä kilpailuissa! 
 
senioritoimikunta 

ps. Vigs 70v sarjan miehet etsivät yhtä pelaajaa 25.-26.7 Kulloossa SM-lyöntipelin yhteydessä pelattavaan 
joukkuekisaan. Ilmoittaudu pasi.luumi@luhta.fi osoitteeseen 15.7 mennessä, jos haluat joukkueeseen 
mukaan.  

 

Naistoimikunta  

La 12.8. Ladyjen ystävyys ottelu KoskiGolf-ViGS, vielä mahtuu mukaan. 

Ilmoittautua voi toimisto@koskigolf.fi tai mia.himanen@vierumaki.fi 

Lähtö Heinolasta yhteiskuljetuksella. 

Hinta 50€ / henkilö. Hintaan sisältyy lounas kilpailun jälkeen, sekä kahvi ja pulla Break barilla. 

  

Su 13.8. pelataan ViisLeideistä osakilpailu Messilässä, 

ilmoittautuminen http://www.greeniakokoseutu.fi/ilmoittautuminen/ 

 

 

http://www.greeniakokoseutu.fi/ilmoittautuminen/


 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


