
 

 
 
 

Maaliskuu 2017 kuukausitiedote 
 
 
Golfkausi on jo nurkan takana, 
 
Vuoden 2017 alkaessa Suomessa oli 132 golfseuraa, joissa jäseniä noin 143 000. Poikajunioreita tästä 
määrästä on noin 11 000 ja tyttöjunioreita 3 500. Eli junioreita yhteensä noin 14 500, joka on vain noin 10 % 
pelaajien kokonaismäärästä. Vuodesta 2016 golffareiden määrä väheni Suomessa noin 200. Mitä Vierumäen 
golfseura ja sen jäsenet voivat asialle tehdä? Seurana meidän tulee muistaa, kuinka tärkeää juniorityö on niin 
seuralle kuin myös Suomen golfille. Mutta meidän tulee myös viestiä golfista positiivisessa sävyssä 
henkilöille, jotka eivät ole lajiin vielä tutustuneet. Murtaa niitä ennakkokäsityksiä, joita ihmisillä golfista on 
(lajin vaikeus, kalleus jne). Haastan jokaisen seuramme jäsenen tuomaan tänä kesänä yhden tutun, ystävän 
tai perheenjäsenen kentälle tutustumaan lajiin. 
 
Olen tutustunut antamaamme palautteeseen ja pyrkinyt sitä kautta muuttamaan seuran toimintaa nyt ja 
tulevaisuudessa. Kannustankin teitä antamaan palautetta aktiivisesti ja erityisesti vastaamaan kevään aikana 
toteutettavaan Pelaaja Ensin-kyselyyn.  Uskokaa tai älkää, niin palautteella ja kehitysehdotuksilla on väliä. 
Palautteen ja kehitysehdotuksien kautta pystymme hallituksena vastaamaan teidän toiveisiin paremmin. 
Muutamat asiat kuitenkin tulevat esille toistuvasti palautteesta, joita pyrin selventämään. Tulee muistaa, 
että Vierumäellä on muista kentistä varsin poikkeava toimintamalli käytössä. Molemmilla golfkentillä on oma 
osakeyhtiönsä ja lisäksi alueella toimii seuramme, Vierumäen golfseura ry. Ry:nä meillä on voimassa 
kotikenttä- sekä palvelusopimus Vierumäen golf oy:n kanssa. Olemme siis maksavia asiakkaita Vierumäellä.  
ViGS ei siis vastaa esimerkiksi griinien kunnosta, kioskien aukioloajoista, ravintoloiden ruuista tai palveluista. 
ViGS on golfseura, joka sääntöjen mukaisesti edistää golfin harrastamista ja järjestää jäsenilleen harjoitus- ja 
kilpailutoimintaa. Seuran kautta jäsen saa itselleen mm. jäsenedut, tasoituksen ylläpidon, kuuluu Suomen 
golfliittoon ja sitä kautta pelaaja saa harrastukselleen vakuutuksen voimaan. Seurana olemme palveluiden 
loppukäyttäjä Vierumäellä siinä missä jokainen muukin osakkeen omistaja.  
 
Seuran kehityspäiville helmikuussa kokoontui hallitus ja suurin osa toimikuntien edustajista. Saimme hyvän 
ja yhtenäisen alun toiminnalle. Vahvuutena on, että meillä on aktiivisia naisia ja miehiä, nuoria ja vanhempia 
sekä eri tasoitusluokista ihmisiä mukana seuratyössä. Saamme hyvän 360° näkökulman niin hallituksen kuin 
myös toimikuntien toimintaan. Huhtikuussa jokaiseen talouteen lähetetään perinteinen info-kirje. Kirjeessä 
julkaistaan seuran uusi logo ja visuaalinen ilme. Samaan aikaa avataan seuran sosiaalisen median uudet 
kanavat. Seuran omat nettisivut ovat vielä työn alla ja niiden julkaisusta informoidaan jäseniä erikseen. 
Ohjeessa on lisäksi informaatiota siitä, miten jokainen voi tilata seuran logolla varustettuja tuotteita netistä. 
Info-kirjeestä löytyy myös kesän kilpailukalenteri. Lisäksi hallitus hyväksyi uuden kilpailumatkoihin liittyvän 
ohjeistuksen, johon kilpagolffareiden kannattaa tutustua seuran nettisivuilla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Muistutan vielä kaikkia jäseniä. Tulevana perjantaina 17.3 on seuran vuosikokous kutsun mukaisesti. 
Kokouksessa esitellään uusi päivitetty talousarvio ja seuran uudet säännöt. Lisäksi tilaisuudessa on loistava 
paikka tulla keskustelemaan kaikesta, mikä mahdollisesti askarruttaa tai antaa palautetta seuran 
toimiinnasta.  
 
Hallitus kaudella 2017 on seuraava: 

 Juuso Ilkka. Seuran puheenjohtaja.  

 Ilmari Hakala. Varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja sekä senioritoimikunnan puheenjohtaja 

 Pekka Aalto. Seuran kapteeni ja klubitoimikunnan puheenjohtaja. 

 Mia Himanen. Seuran lady kapteeni ja naistoimikunnan puheenjohtaja. 

 Mikael Back. Kilpailutoimikunnan puheenjohtaja. 

 Ari Pajukko. Nuorisotoimikunnan puheenjohtaja. 

 Tuomas Wilkko. Miestoimikunnan puheenjohtaja. 

 Jyrki Nurmisto. Hallituksen jäsen. 

 Tapani Ilkka. Vierumäki golf oy:n edustaja. 

Kilpailutoimikunnan tarkoituksena on kaudella 2017 yhdessä klubitoimikunnan kanssa järjestää 
mieleenpainuvia kisoja, joista osa pyritään kasvattamaan tapahtumiksi ja samalla aktivoida seuran jäseniä 
mukaan kisoihin. Seuran ja oy:n yhdessä järjestämissä kisoissa pyritään ottamaan pienimmätkin 
yksityiskohdat huomioon. Tavoitteena on, että ihmisille jää kisasta muutakin mieleen kuin mahdollinen 
huono oma peli. Seuran jäseniä pyritään mahdollisimman hyvin tiedottamaan kisoista ja jäsenistölle pyritään 
tarjoamaan etuja näihin kisoihin liittyen. Myös Vierumäen ”mökkikansa” pyritään huomioimaan entistä 
paremmin kisoja järjestettäessä. Kilpailutoimikunta laatii lisäksi kilpailumanuaalin, jolla ohjeistetaan 
onnistuneiden ja hauskojen kilpailuiden järjestämisen. Moni kisa tulee muuttamaan muotoaan ensi kesän 
aikana. Kisoista lisää huhtikuun info-kirjeessä. 
Kilpailutoimikuntaan kuuluu kaudella 2017: 

 Mikael Back (PJ) HCP 7, 30v golfia  

 Panu Palomäki, HCP 3, 28v golfia 

 Laura Mesiäinen, HCP 22, 27v golfia 

 Pasi Luumi, HCP 5, 25v golfia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Klubitoimikunta luo tapahtumia sekä tilaisuuksia jäsenistölle. Tavoitteena on saada jäsenistöä osallistumaan 
mahdollisimman paljon seuran toimintaan ja saada tämän aktiivien joukon kasvamaan vuosi vuodelta. Lisäksi 
toimikunta pyrkii aktiivisesti saamaan palautetta ja kehitysehdotuksia jäsenistöltä tapahtumiin liittyen ja 
siihen perustuen kehittämään toimintaa yhdessä Vierumäki-yhtiöiden kanssa. Klubitoimikunta järjestää 
perinteiset seuraottelut, pelimatkat sekä kilpailukauden päättäjäiset mestaruuskisojen jälkeen. Me-hengen 
kasvattaminen kuuluu toimikunnan vastuulle, mutta siihen toivotaan myös jokaisen jäsenen omaa panosta. 
Lisäksi klubitoimikunta vastaa seuran sosiaalisesta mediasta. Tiivistettynä: Kilpailutoimikunta vastaa kisasta 
ja klubitoimikunta puolestaan kaikesta toiminnasta kisan jälkeen. Toimikunnan mottona on: ”Nautinnon 
kautta vähemmän lyöntejä”. 
Klubitoimikuntaan kuuluu kaudella 2017: 

 Pekka Aalto (PJ), HCP 14, 29v golfia  

 Jarkko Joonala, HCP 18, 4v golfia  

 Tuomas Pernu, HCP 17, 5v golfia  

 Jani Ruponen, HCP 6, 17v golfia 

Naistoimikunnan päätavoitteena on edistää naisten golfin harrastamista ja parantaa naisjäsenten valmiutta 
lajin harrastamiseen.  Toimikunta pyrkii kasvattamaan naisten ja tyttöjen määrää vuosittain sekä aktivoimaan 
entistä enemmän naisia mukaan seuran toimintaan. Naisille suunnattua viestintää kehitetään ja sosiaalista 
mediaa hyödynnetään mahdollisimman paljon. Toimikunta järjestää naisille suunnattuja kisoja sekä 
ystävysotteluita. Tärkeimpänä tapahtumana on palauttaa vanha kunnon ”Jackpot” tyylinen kisa, joka tänä 
kesänä järjestetään 15.7 Vierumäki Ladies openina.  
Kilpailutoimikuntaan kuuluu kaudella 2017: 

 Mia Himanen (PJ), HCP 20, 6v golfia  

 Kirsti Varis, HCP 20 , 27v golfia 

 Maritsa Ilkka, HCP 18, 34v golfia 

 Anja Helén, HCP 21, 15v golfia 

 Elina Salo, HCP 16, 12v golfia 

 Niina Lampinen, HCP 21, 10v golfia 

Miestoimikunta järjestää yli 21-vuotiaille miehille (painopiste 21-50v miehet) pilke silmäkulmassa toimintaa 
ja pyrkii aktivoimaan miehiä mukaan seuran toimintaan. Miestoimikunta järjestää lisäksi mestaruuskisojen 
jälkeen loppukaudesta rennompia kisoja, joihin kaikki seuran jäsenet voivat osallistua. Kesällä 
miestoimikunta järjestää pelimatkoja Etelä-Suomen kentille, joihin toivotaan laajasti miehiä mukaan 
kaikkialta Suomesta.  
Kilpailutoimikuntaan kuuluu kaudella 2017: 

 Tuomas Wilkko (PJ), 21v golfia  

 Jarkko Viinikainen, HCP 12 , 10v golfia 

 Tomi Siltala, HCP 10 

 Jarmo Airamo, HCP 6, 17v golfia 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Nuorisotoimikunta järjestää alle 21-vuotiaille lapsille sekä nuorille monipuolista ja mielekästä toimintaa. 
Tavoitteena on saada kasvatettua aktiivisten junioreiden määrä, helpottaa lajin aloittamista ja kehittää 
yhteistyötä muiden nuorisotoimikuntien sekä seurojen kanssa.  Toimikunta järjestää junioreille säännöllistä 
ohjattua toimintaa yhteistyössä Vierumäen golf-opettajien kanssa. Kaudella 2017 toimintaa pyritään lisäksi 
selkeyttämään sekä uudistamaan ja näkyvyyttä lisäämään. Toiminnan keskiössä on ennen kaikkea hauskuus, 
jota pyritään korostamaan kaikessa tekemisessä. 
Kilpailutoimikuntaan kuuluu kaudella 2017: 

 Ari Pajukko (PJ), 10v golfia (2-tason ohjaaja) 

 Mikko Ylönen , 16v golfia (2-tason ohjaaja) 

 Mikko Javanainen, 5v golfia (1-tason ohjaaja) 

 Kristiina Laitinen, 5v golfia (1-tason ohjaaja) 

 Martha Nipuli (1-tason ohjaaja) 

Senioritoimikunnan vastaa seniori-ikäisten (naiset ja miehet 50v+) harjoitus- ja kilpailutoiminnasta. Lisäksi 
toimikunta valitsee edustajat Suomen Golfseniorit ry:n (SGS) valtakunnallisiin kilpailuihin. Toimikunnan 
tavoitteena on järjestää senioreille ympärivuotista toimintaa ”yhdessä osallistuen ja pelitaitoja kehittäen” 
aina ensilumille saakka. Senioritoimikunta pitää aktiivisesti yhteyttä kaikkiin seuran senioreihin ja järjestää 
yhteisiä matkoja, kilpailu-, harjoittelu- ja opetustilaisuuksia. Lisäksi toimikunta pitää yhteyttä alueen muihin 
senioritoimikuntiin.  
Kilpailutoimikuntaan kuuluu kaudella 2017: 

 Ilmari Hakala (PJ) HCP 21, 14v golfia  

 Varpu Blomster, HCP 25 , 19v golfia 

 Ritva Vuorinen, HCP 24, 27v golfia 

 Timo Selonen, HCP 5, 25v golfia 

 Pertti Hyyppönen, HCP 8 

 Ilkka Taari, HCP 16, 25v golfia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


