
 

 
 

Syys- lokakuu 2017 kuukausitiedote 
 
Hyvä ViGSiläinen, 
 
Ikävä kyllä golfkausi lähenee loppuaan. Syksy on täällä sateineen, tuulineen ja sumuineen. Toivotaan, että 
pääsemme kuitenkin vielä nauttimaan golfista useampaan otteeseen ennen kuin ensilumi saapuu. Tämä on 
se hetki, kun on syytä katsoa taaksepäin kauteen ja miettiä, missä tällä kaudella on onnistuttu ja missä 
voimme kehittää toimintaamme kaudelle 2018. 
 
Helmikuun kuukausitiedotteessa jaoin kauden 2017 suunnitelman neljään osa-alueeseen: ilme, ohjeet, 
tulevaisuus ja toiminta. Jos antaisin itse näille osa-alueille kouluarvosanan näin kilpailukauden jälkeen, 
olisivat ne: ilme 8, ohjeet 7, tulevaisuus 6 ja toiminta 8. Mistä moiset arvosanat? 
 
Ilmeen tarkoituksena oli kehittää seuran visuaalista ilmettä, hankkia seuran logolla varustettuja tuotteita 
sekä kehittää seuran viestintää. Heti alkuvuodesta aloitimme uuden logon suunnittelun. Ideana oli 
yhtenäistää ilme Vierumäki Golf Oy:n kanssa. Itse en näe, että meillä on kaksi osakeyhtiötä ja seura vaan 
meidän pitäisi saada aikaiseksi yksi yhtenäinen golfyhteisö. Yksi tähän vaikuttava asia on mielestäni 
yhtenäinen visuaalinen ilme. Uuden logon suhteen onnistuimme mielestäni hyvin. Kevään aikana 
suunnittelimme Klintrade yhtiön kanssa seuralle vaatevalikoiman ja sille nettisivut josta tuotteita saisi 
tilattua. Valitettavasti tuotteet eivät saavuttaneet riittävää jäsenistön suositota. Hallituksena meidän pitää 
miettiä miten asiaa voidaan kehittää kaudelle 2018. Kolmantena asiana ilmeen alla oli viestintä. 
Viestinnässä menimme muutamia askelia eteenpäin. Seuralle luotiin omat nettisivut, sosiaaliseen mediaan 
avattiin Twitter ja Instagram tilit, sosiaalisen median viestintää lisättiin, jäsenistölle lähetettiin 
kuukausitiedotteet sekä keväällä paperinen vuositiedote. Harmillista on kuitenkin huomata, että vaikka 
viestintää lisätään merkittävästi, emme silti tavoita kaikkia jäseniämme. Asioista joista on tiedotettu 
useampaan otteeseen kauden aikana, tulee silti paljon kysymyksiä, palautetta ja kritiikkiä. Mutta tällä 
kaudella loimme joka tapauksessa hyvän perustan viestinnälle tulevia vuosia varten, jonka perustuksille on 
hyvä lähteä jatkokehittämään viestintää. Ensi vuonna pistämme vielä lisää fokusta viestinnän 
parantamiseen. Kaiken kaikkiaan ilmeen osalta onnistuimme mielestäni erittäin hyvin.  Sen johdosta 
arvosanaksi 9. 
 
Mitä sitten tapahtui ohje osa-alueella? Tavoitteena oli selkeyttää seuran kulurakennetta uuden 
talousarvioesityksen avulla, laatimaan yksinkertaisen toimintasuunnitelman sekä työjärjestykset niin 
hallitukselle kuin myös toimikunnille sekä uudistamaan seuraa koskevia sääntöjä. Aloittaessani 
puheenjohtajana minulla meni tovi, ennen kuin pääsin seuran kulurakenteesta selville. Tämän johdosta 
halusin yksinkertaistaa talousarviota. Laadimme yhdessä rahastonhoitajan kanssa uuden pohjan 
talousarviolle, joka hyväksyttiin käyttöön vuosikokouksessa. Nyt yhdellä sivulla ja yhdellä katsauksella 
selviää seuran kulurakenne tuloineen ja menoineen. Uusi toimintamalli kaipaa kuitenkin vielä koulutusta ja 
lisää kokemuksia, jotta sen käyttö omaksutaan täysin. Uskon, että ensi kaudella tämäkin asia helpottuu. 
Työjärjestyksien kimppuun emme missään kohtaa päässeet. Yksinkertaisesti aika ei vaan riittänyt tähän 
työhön. Toivottavasti 2018 vuodelle valittava hallitus saa tämän asian kuntoon. Työjärjestyksillä 
helpotettaisiin työskentelyä ja vastuiden jakoa niin hallituksessa, toimikunnissa ja toimikuntien välillä. 
Työjärjestykset vastaisivat peruskysymyksiin kuten: kuka, mitä, milloin ja miten. Toivottavasti saamme vielä 
tämän työn alulle loppuvuoden aikana. Vuosikokouksessa hyväksyttiin myös seuran uudet säännöt. Nyt 
juniorien ikäraja on yhtenevä golfliiton kanssa ja vuosi- sekä syyskokouksien agendat mahdollistavat 
tehokkaamman työskentelyn aloittamisen uusille hallituksille. Keväällä myös tarkastettiin 
kilpailumatkustukseen liittyvä ohjeistus. Paljon saatiin siis aikaan, mutta paljon jäi myös tekemättä. 
Toivottavasti saamme kuitenkin vielä parannettua arvosanaani loppuvuoden aikana.  



 

 
 
Tulevaisuus osa-alueen tarkoituksena oli aloittaa yhteistyö Haaga-Helian  
kanssa, aloittaa 30v juhlavuoden suunnittelu sekä laatia seuralle strategia 
tulevia vuosia varten. Toivoin, että olisimme päässeet mukaan ProGradu  
tutkimuksien laadintaan, jotka olisivat auttaneet kehittämään toimintaamme  
seurana ml. erityisesti juniorityö. Vaikka keskustelua käytiin hyvässä hengessä,  
ei valitettavasti vielä tällä kaudella saatu keskusteluja muuttumaan konkretiaksi. Toivottavasti tulevina 
vuosina opiskelijat kiinnostuvat golfia koskevista aiheista ja saamme tutkittua tietoa toimintamme tueksi. 
30v juhlavuodesta on käyty hyviä keskusteluja niin hallituksen jäsenten kuin myös jäsenistömme kanssa. 
Ensi vuotta varten teemme loppuvuodesta tarkat suunnitelmat ja olen vakuuttunut siitä, että pystymme 
tarjoamaan jäsenistöllemme huippujuttuja juhlavuoden kunniaksi ensi vuoden aikana. Myös seuran 
historiikki (työnimi) on hyvällä mallilla. Historiikin määräajaksi on asetettu elokuun alku 2018. Tästä lisää 
loppuvuoden ja ensi vuoden alun aikana. Strategiatyöhön emme vielä ole päässeet. Tarkoituksena on 
kuitenkin luoda yhteiset suuntaviivat tuleville vuosille Vierumäki Golf Oy:n kanssa lokakuun aikana. 2018 
teemana on ViGS 30v ja toivottavasti 2019 aikana European Tour Vierumäki. Strategiatyötä jatketaan nyt 
loppuvuoden aikana ja toivottavasti meillä on hallituksena jotain konkretiaa esittää syyskokouksessa.  
 
Viimeinen mutta ei vähäisin osa-alue: toiminta. Tavoitteina oli palkita vapaaehtoistyöhön osallistuvia 
paremmin, pyrkiä tehostamaan kilpailutoimintaa yhdessä Oy:n kanssa sekä kehittää tapahtumia 
jäsenistölle. FIJC sekä CT kisojen vapaaehtoistyöstä vastasi Oy. Seuran osalta vapaaehtoistyö painottuu 
hyvin pitkälti toimikuntien toimintaan. Haluan jo tässä vaiheessa kiittää kaikkia niitä henkilöitä, jotka ovat 
osallistuneet toimikuntien sekä hallituksen toimintaan. Olette tehneet loistavaa työtä koko kauden ajan, 
työtä josta muut jäsenet ovat päässeet nauttimaan. Mitä sitten tulee kisoihin? Lähtökohta oli, että 
kokeillaan paljon uutta rohkeasti. Jos ei kokeilla uutta, emme voi myöskään kehittää toimintaa. Monta asiaa 
onnistui loistavasti, monta asiaa voimme jatkokehittää ensi kaudella. Vierumäki Parikisa Tour (VPT) lisäsi 
monessa kilpailussa osallistujamääriä merkittävästi vuodesta 2016. Neljä hienoa ja erilaista kisaa, joissa 
kuitenkin oli juuri oikeanlainen fiilis, jonka parikisat tuovat mukanaan. Itse haluaisin jatkoa VPT:lle myös 
vuonna 2018. Ehkä 1-2 näistä kisoista voitaisiin muuttaa henkkoht kisoiksi. Viikkokisojen perinteinen 
konsepti toimii edelleen. Valitettavasti Classicin kunto on selkeästi vaikuttanut osallistujamääriin. 
Mestaruuskisoissa varmasti yhdistetään jotain vanhaa (LA-SU mestisviikonloppuna) ja myös jotain tältä 
vuodelta (yhteinen illanvietto). Perhemaljaa ja reikäpeliä vielä saadetään hiukan ensi vuodelle.  
 
Kun katson vuotta taaksepäin, voin todeta että paljon on saatu aikaiseksi ja paljon jäi tekemättä. Vuosi piti 
sisällään monta onnistumista ja hyvää asiaa, mutta monessa asiassa voidaan selkeästi petrata tulevien 
vuosien aikana. Hallituksena meidän tulee käydä tämä vuosi tarkasti läpi ja kokemusten perusteella luoda 
hyvä perusta vuodelle 2018 suunnittelulle. Mitä parempi ja tarkempi suunnitelma saadaan aikaiseksi vuotta 
2018 varten, sitä paremmin vuosi 2018 tulee sujumaan. 
 
Jo tässä vaiheessa haluan kiittää kaikkia hallituksen jäseniä sekä toimikuntien jäseniä kaudesta 2017. Kuten 
aiemmin sanoin, olette tehneet loistavaa vapaaehtoistyötä. Ilman teidän panosta seuralle ei olisi 
seuratoimintaa.  
 
Seuraava kuukausitiedote julkaistaan marraskuussa. Lisäksi teille lähetetään kutsu sääntömääräiseen 
syyskokoukseen. 
 
Hyviä loppukauden pelejä toivotellen: 
Seuran puheenjohtaja,  
Juuso Ilkka. 
 
 
 



 

 

 

Senioritoimikunta 

 
Kausi lähenee loppua ja aika kiittää kaikkia osallistumisesta 
senioreiden tapahtumiin sekä mahtavasta talkootyöstä Vierumäki Challenge kisassa sekä 
muissakin tapahtumissa. 
 
Vuoden 2018 toimintaa aloitetaan suunnittelemaan loppuvuodesta. Rohkaisen lähettämään 
sähköpostia pasi.luumi@luhta.fi osoitteeseen liittyen senioritoiminnan tapahtumien sekä 
kilpailujen kehittämiseen ensi kaudelle. 
 
Syysterveisin, 
Pasi Luumi 
senioritoimikunnan pj 

 

Naistoimikunta  

ViisLeideistä finaali pelataan Cookelle 8.10 klo. 10.00 alkaen. 
 
Lisäinformaatiota: http://www.greeniakokoseutu.fi/viisleideista/  
Ilmoittautuminen: http://www.greeniakokoseutu.fi/ilmoittautuminen/ 
 
Hyvää syksyä toivottaen, 
Mia. 
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