
 

 
 

Heinäkuu 2017 kuukausitiedote 
 
Puheenjohtajan heinäkuun katsaus, 
 
Valitettavasti tämän kesän kelit eivät ole suosineet golfin pelaamista. Kylmähköt ja sateiset kelit jatkuvat, 
eikä helleaallosta ole vielä tietoa. Myös Classicin kunto ei ole ollut sellainen kuin olisimme toivoneet. 
Toivotaan, että kelit lämpenevät pian ja myös Classicin greenit saadaan kuntoon.  
 
Minulta on usein kauden aikana kysytty, että mitä ViGS aikoo tehdä kenttien ja erityisesti griinien kunnon 
suhteen. Haluan jälleen nostaa esille Vierumäen alueen toimijoiden monimuotoisuuden. Vierumäki Golf Oy 
vastaa golfkentistä, infrasta, palveluista, tapahtumista sekä kilpailuista. Vierumäen golfseura on puolestaan 
Ry, joka sääntöjen mukaisesti: edistää golfin harrastamista järjestämällä golfin harjoitus- ja 
kilpailutoimintaa. ViGS kuuluu jäsenenä Suomen Golfliitto r.y.:n. Vierumäen golfseuralla on 
kotikenttäsopimus Vierumäki Golf Oy:n kanssa. Seuramme omistaa osakkeita niin Classic- kuin myös Cooke-
kentiltä. Osakkeilla sekä hyvän yhteistyön kautta pääsemme nauttimaan 15€ kierroksista jäsenetuina 
kentille. ViGS on siis osakkeenomistaja siinä missä moni yritys sekä yksityishenkilö Vierumäen alueella. 
Seurana emme voi tehdä kentänhoidollisia toimenpiteitä, niistä vastaa yksin ja ainoastaan Vierumäki Golf 
Oy. Olemme tuoneet esille keskusteluissa Oy:n kanssa palautteet ja huomiot, joita kauden aikana olemme 
saaneet jäsenistöltämme ja pyrimme kaikin mahdollisin keinoin auttamaan Oy:tä. Uskon, että Vierumäki Golf 
Oy henkilöstöineen tekee kaikkensa, että kenttien kunto olisi paras mahdollinen, kilpailut ja tapahtumat 
olisivat onnistuneita sekä palvelut parasta mahdollista asiakkaille Vierumäen alueella.  
 
Sama perusperiaate pätee myös Vierumäellä järjestettävien golfkilpailuiden suhteen. Pelkästään ViGS:n 
vastuulla olevia kisoja ovat: toimikuntien omat kisat (esim. Senioreiden Par-3 kilpailu), viikkokilpailut, 
perhemalja, reikäpelit sekä seuran mestaruuskilpailut. Kaikkien muiden kilpailuiden päävastuu on Vierumäki 
Golf Oy:lla. Olemme mukana aktiivisesti järjestämässä Vierumäki Parikisa Tourin kilpailuja sekä Vierumäki 
Ladies Open:ia yhdessä Oy:n kanssa. Näissä kilpailuissa seura on mm. mukana innovoimassa kilpailujen 
toteutusta, tukee tuomaritoiminnalla sekä käyttää nettisivuja ja Some-kanavia informoidakseen jäsenistöään 
lähestyvistä kisoista.  
 
Kuten olen jo alkuvuodesta sanonut, on hyvä yhteistyö Vierumäki Golf Oy:n sekä ViGS:n välillä välttämätöntä. 
Pystymme hyvän yhteistyön avulla auttamaan toinen toistamme, jotta pelaajilla olisi mahdollisimman hienot 
puitteet pelata ja kilpailla Vierumäellä. Valitettavasti kaikki asiat eivät aina suju ongelmitta. Tälle vuodelle on 
tehty paljon muutoksia niin ViGS:n kuin myös Oy:n toiminnassa. Kun muutoksia tehdään, niin vastaan tulee 
aina vastoinkäymisiä. Mielestäni tärkeintä on, että näistä asioista opitaan ja toimintaa kehitetään niiden 
kautta. Esimerkkinä toimikoot Vierumäki Scramble sponsored by Rukka. Kilpailuun oli suunnitteilla 
Vierumäen keittiöiden kokkisota, jossa pelaajien piti päästä maistamaan ja tuomaroimaan kisan aikana eri 
keittiöiden luomuksia. Tämä ei kuitenkaan toteutunut väärinymmärryksistä johtuen. Asiaa on selvitetty 
Vierumäen kanssa ja pyrimme löytämään yhdessä jonkun tavan korjata tämä virhe.  
 
  



 

 
 
Tämän kuukauden katsaus on alkanut hieman mollivoittoisesti.  
Siirrytään nyt positiivisempiin asioihin.  
 
Ensimmäisenä haluan nostaa esille junioreidemme hyvän menestyksen  
FIJC-kilpailussa. Veikka Viskari sijoittui hienosti sijalle 11 Pojat 14-v sarjassa.  
Koska kisa toimi samalla 14-v SM-kilpailuna, sijoittui Veikka hienosti pronssille!! 16-v tytöissä Henna Siren 
puolestaan sijoittui 13:sta ja SM-kisassa 7:ksi. Haluan samalla kiittää nuorisotoimikuntaa, joka tekee loistavaa 
työtä tulevien huippujen suhteen.  
 
Heinäkuussa järjestetään kaksi huippukisaa, joihin toivon aktiivista osallistumista jäsenistöltämme: 

 15.7 järjestetään ensimmäistä kertaa Vierumäki Ladies Open Cookella. Kilpailu pelataan kello 14:00 

yhteislähtönä. Ennen kilpailua Paviljongilla on tarjolla lounas joka kuuluu kilpailumaksuun. Kilpailussa 

palkitaan kolme parasta HCP tulosta, paras SCR sekä paras joukkue. Lisäksi kilpailussa on useita 

erikoiskisoja. Palkintojenjako toteutetaan Paviljongilla grillijuhlan yhteydessä, jossa ViGS tukee 

jäseniään alennetulla hinnalla. Myös Scandicista on mahdollisuus saada huone -20% hinnalla 

kilpailun yhteydessä. Miksi kisaan kannattaa tulla? Pääsponsorina toimii Dior. Lisäksi Ril’s, Roosamari 

Heinolasta, Edblad sekä Vierumäki Spa ovat lahjoittaneet palkintoja. Paviljongilla on mahdollisuus 

tutustua Dior:n tuotteisiin tarkemmin. Toivon paljon naisia ja tyttöjä paikalle, jotta saamme kisalle 

jatkoa myös ensi vuonna vielä isompana tapahtumana. Tavoitteena on kasvattaa tästä kisasta yhtä 

iso tapahtuma kuin mitä Jackpot-kisa aikoinaan oli.  

 29.7 puolestaan pelataan Vierumäki Challenge (VPT osakilpailu 3). Tämä kilpailu johdattaa Challenge 

Tourin kisaviikkoon. Kilpailussa palkintoina on muun muassa paikkoja Challenge Tourin Pro-Am 

kisaan ja VIP paketteja Challenge Tourin VIP-telttaan. Myös Vierumäki Challengen jälkeen 

palkintojenjako suoritetaan grillijuhlan yhteydessä Paviljongilla, jossa seura tukee jäseniään 

alennetulla hinnalla ja lisäksi grillailun ohella pidetään leikkimielinen chippikilpailu. Myös tähän 

kisaan on mahdollista saada huone Scandicista -20% hintaan.  

 Elokuun alussa pelataan uusimuotoiset perhemalja sekä reikäpelimestikset. Tänä vuonna kokeillaan 

konseptia, jossa nämä kisat pelataan yhden päivän aikana. Toivottavasti tällä tavalla saamme 

enemmän osallistujia kilpailuihin ja vietettyä hienon viikonlopun golfin merkeissä. 

Kaikista kisoista sekä muista seuran tapahtumista löydätte enemmän lisätietoa seuran nettisivuilta 
www.vigs.fi.  
 
Vielä loppuun haluan muistuttaa kahdesta tapahtumasta. Challenge Tourin kisa pelataan jälleen elokuun 
alussa. Tällöin on huippumahdollisuus päästä seuraamaan tulevien European Tour huippujen peliä. Viime 
vuoden kisasta mm. Romain Langasque ja voittaja Sam Walker ovat pärjänneet hyvin muutamassa kisassa. 
Olen täysin vakuuttunut siitä, että tämän vuoden kisa on kaikin puolin vielä parempi kuin 2017; suomalaisia 
nähdään kärkikahinoissa ja järjestelyt ovat vieläkin paremmat niin pelaajille kuin myös yleisölle. Tänä vuonna  
kisaan vapaaehtoisena osallistuvat (min. 2 pvä) ViGS:n jäsenet ovat etulyöntiasemassa kun ET kisa 
järjestetään tulevaisuudessa ja kun siihen valitaan vapaaehtoisia. Nyt siis kannattaa jo ilmoittautua 
vapaaehtoiseksi ja nähdä huippugolffia läheltä. Asiasta lisää tässä tiedotteessa.  
 
Lisäksi muistakaa laittaa kalenteriin seuran mestaruuskilpailut. Kilpailut järjestetään pe+la. Lauantain kisan 
jälkeen pidetään kilpailukauden päättäjäiset, jossa jaetaan kaikki kauden palkinnot, pidetään hauska ilta 
yhdessä ja suunnitellaan vuotta 2018. 
 
Toivotan kaikille antoisia kierroksia huippuharrastuksen parissa. 
Seuran puheenjohtaja, Juuso Ilkka. 



 

 
 
 
 

Vapaaehtoistoiminta 

Vierumäen Finnish Challenge lähestyy ja vapaaehtoisia kaivataan vielä lisää. Kilpailu pelataan 3.-6.8. Jos 
pystyt osallistumaan toimitsijaksi kilpailupäiville lähetä nimesi, ajankohta/ajankohdat jolloin pääset 
mukaan, puhelinnumerosi sekä vaatekokosi osoitteeseen ville.vaimala@vierumaki.fi 24.7. Mennessä!   
Ville vastaa vapaaehtoisten järjestelyistä, joten häneltä voit kysellä myös lisätietoja tapahtumaan liittyen. 
 
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ja otamme ensisijaisesti huomioon ne, jotka pystyvät 
sitoutumaan kokonaisille ja useammille päiville. Tehtäviin valitut saavat vaatetuksen, ruuat ja kahvit 
kilpailun aikana sekä yhden Cooken pelilipun.  
 
Tämä on hieno mahdollisuus päästä seuraamaan huippugolfia lähietäisyydeltä, joten ilmoittaudu rohkeasti 
mukaan! 

Senioritoimikunta  

Seurassamme on yli 700 seniori-ikäistä pelaajaa ja niistä aktiivisesti eri senioreiden tapahtumiin ja kisoihin 
osallistuvia on reilut 50. Alla on listaa heinä-elokuun tapahtumista, joihin ”haastamme” uusia jäseniä 
suurella joukolla mukaan. Tule nauttimaan hienosta pelistä mukavassa ja rennossa seurassa.  

TULEVIA TAPAHTUMIA:  

Senioreiden toiminta jatkuu lomista huolimatta aktiivisena heinäkuussakin. Rentoa ja lähipeliä kehittävää 
PAR-KISAA on jäljellä vielä kolme kisan verran. Pelipäivät ovat pe 7.7 , pe 21.7 sekä 11.8.  

KESTÄVYYSKISA (36 reikää) pelataan maanantaina 24.7. Ensimmäinen kierros starttaa klo 7 ja toinen klo 
12.30. Tule rohkeasti mukaan nauttimaan kahden kierroksen hurmasta! Kisassa palkitaan kolme parasta 
nais- ja miespelaajaa. Pelimuoto PB.  

Elokuussa ma 21.8 meitä odottaa sitten SENIOREIDEN MESTARUUSKISAT. Mestaruuskisoissa ratkotaan 
paremmuus nyt N50, M50, N60, M60 sekä N&M70 sarjoissa. Pelimuoto SCR. Kaikki joukolla mukaan.  

Kilpailukausi huipentuu lauantaina 26.8 seuran yleisten sarjojen mestaruuskisojen jälkeisiin kilpailukauden 
päättäjäisiin Cooken golfpaviljongilla. Illan aikana palkitaan kesän aikana kisoissa menestyneet sekä 
nautitaan mukavasta seurasta sekä oheisohjelmasta. Laita jo nyt päivä kalenteriisi.  

Heinäkuu on edelleen monella lomakuukausi. Lomalla on mukava tutustua uusiin kenttiin, uusiin 
pelikavereihin sekä nauttia pelistä hyväkuntoisilla kentillä.  

Hyvää kesää ja hyviä pelejä! Toivoo: 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  

Vierumäki Ladies Open:  

Vierumäki Ladies Open pelataan Cookella 15.7. klo 14.00 alkaen yhteislähtönä, jos tapahtumaan ei tule 
tarpeeksi osallistujia, muutetaan kilpailu väliaikalähdöiksi. Ilmoittautua voi GolfBoxista tai 
caddie.master@vierumaki.fi.  

Pelimuotona henkilökohtainen pistebogey, joista kolme parasta palkitaan. Lisäksi palkitaan paras joukkue ja 
paras skrätz tulos sekä väyläkisojen voittajat. Palkintoja ovat lahjoittaneet: Dior, Ril´s, Roosamari 
Heinolasta, Edblad sekä Vierumäki Spa.  

Kilpailumaksuun kuuluu lounas, joka tarjolla Paviljongilla klo 13.00 alkaen. Kisainfo klo 13.15. Palkintojen 
jako heti kilpailun jälkeen. Seura tukee kilpailuun osallistuneita ViGS jäseniä illalla järjestettävässä 
Paviljongin grillijuhlassa alennetulla maksulla.  

Viisleideistä: 

Viisleideistä seuraava osakilpailu pelataan 16.7. Takkulassa. Ilmoittautuminen sivustolla 
greeniakokoseutu.fi  

Lahden Golfin järjestämässä osakilpailussa arvotaan kaikkien tuloskortin palauttaneiden kesken lahjakortti 
Hirvihaaran kartanoon. Lahjakortti sisältää yöpymisen, illallisen ja aamiaisen sekä green feen kahdelle, arvo 
n. 325e.  

 

 
 
 

 


