
 

 
 
 

Toukokuu 2017 kuukausitiedote 
 
Arvon ViGSiläinen, 
 
Golfkausi 2017 on vihdoin täällä. Valitettavasti säät eivät ole suosineet parhaalla mahdollisella tavalla kauden 
aloittamista. Kylmät kelit eivät ole mahdollistaneet hyvää kasvukauden alkua, joten myös kentät ovat 
kärsineet olosuhteista. Toivotaan, että kelit lämpiävät, nurmikko pääsee kasvamaan ja me golffarit päästään 
kentille ilman toppatakkia. 
 
Huhtikuussa jäsenistölle toimitettiin kautta 2017 koskeva tiedote. Toivottavasti saitte tiedotteesta riittävästi 
tietoa tulevaa golfkautta varten. Samassa yhteydessä julkistettiin seuran uusi logo sekä uudet viestinnän 
kanavat. Kuten alkuvuodesta totesin, muutoksessa tulee malttaa. Olemme toteuttaneet hurjan määrän 
uudistuksia alkuvuoden aikana ja osa muutoksista vaatii vielä aikaa, jotta ne saadaan toimimaan 
moitteettomasti. Esimerkiksi seuran pelioikeuksien varaaminen online ei saavuttanut riittävää 
käyttövalmiutta luvattuun päivämäärään mennessä, jonka johdosta olemme joutuneet aloittamaan 
pelioikeuksien varaamisen vanhan mallin mukaisesti.  Hallituksena teemme kaikkemme, että saamme näistä 
kaikista muutoksista mahdollisimman hyviä sekä toimivia teidän jäsenien kannalta. Toivon että myös teiltä 
jäseniltä löytyy malttia muutoksen kanssa.  
 
Toteutettuja uudistuksia alkuvuodesta 2017 ovat mm: 

 Seuran uusi logo ja siihen liittyen laadittu graafinen ohjeistus 

 Seuran verkkosivujen www.vigs.fi avaaminen 

o Seuran pelioikeuksien varaaminen online (ei vielä valmis) 

 Uudet viestinnän kanavat (Twitter, Instagram sekä eBirdie) 

 Päivitetyt seuran säännöt 

 Kilpailutoiminnan kehittäminen yhteistyössä oy:n kanssa 

o Vierumäki Parikisa Tour (VPT) 

o Vierumäki Ladies Open 

o Viikkokisat, perhemalja sekä reikäpelit 

o Mestaruuskilpailut 

o Toimikuntien omat kilpailut 

 Kilpailu- ja klubitoimikunnan hajauttaminen omiksi toimikunniksi 

 Jäsenrekrytoinnin kehittäminen sekä tehostaminen 

 Seuran oman tuotevalikoima ja verkkokauppa 

 Tapahtumien kehittäminen (klubitoimikunta) 

o Vierumäki Scramblen ja Challengen sekä mestaruuskilpailujen yhteyteen 

o Kilpailukauden päättäjäiset 

 Strategiatyön aloittaminen yhdessä oy:n kanssa 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Nyt niin hallituksen kuin myös toimikuntien toiminnan painopiste siirtyy kauden tapahtumien ja kisojen 
järjestelyihin sekä toimeenpanoon. Lähiaikoina julkaistaan kutsut niin Vierumäki Ladies Openiin kuin myös 
Vierumäki Parikisa Touriin (VPT) liittyen. Viestinnän pääkanavana toimivat seuran nettisivut, joilla toivon että 
jäsenistö vierailee mahdollisimman usein. Tiedottamista tuetaan näillä kuukausitiedotteilla sekä sosiaalisen 
median kanavilla. Tärkeintä olisi, että saisimme mahdollisimman paljon jäseniä mukaan kilpailuihin sekä 
tapahtumiin. Ja tietysti teiltä jäseniltä mahdollisimman paljon palautetta jonka avulla voimme kehittää 
toimintaa oikeaan suuntaan. 
 
7.5 sunnuntaina nuorisotoimikunta toteutti junioreiden kauden avaustapahtuman. Oli mahtavaa nähdä 
paljon junioreita lajin parissa. Junioreilla oli loistava tilaisuus tavata Mikko Ilonen ja kuulla Mikon ajatuksia 
lajista. Omasta mielestäni tapahtuma oli erittäin onnistunut ja iso kiitos siitä kuuluu nuorisotoimikunnalle.  
Seuran varapuheenjohtaja ja senioritoimikunnan puheenjohtaja Ilmari Hakala luopui valitettavasti 
tehtävistään. Ilmari on ollut tärkeä osa seuramme toimintaa jo yli kymmenen vuoden ajan. Ilmari on toiminut 
senioritoimikunnan sihteerinä ja puheenjohtajana 11 vuoden ajan, ollut hallituksessa mukana yhdeksän 
vuoden ajan ja osallistunut muutenkin erittäin aktiivisesti kaikkeen seuratoimintaan. Alkuvuodesta Ilmari 
valittiin seuramme kunniajäseneksi osoituksena kaikesta siitä työstä mitä hän on seuramme eteen tehnyt. 
Haluan kiittää Ilmaria kaikista näistä vuosista seuran puolesta.  
 
Ilmarin luovuttua tehtävistään, jouduimme tekemään muutamia muutoksia seuran johtoon liittyen. Uudeksi 
seuran varapuheenjohtajaksi valittiin nuorisotoimikunnan puheenjohtaja Ari Pajukko. Arilla on pitkä tausta 
seuratyöstä ja hän on ollut tärkeä osa nuorisotyötämme. Senioritoimikunnan uudeksi puheenjohtajaksi 
valittiin Pasi Luumi. Pasi on aktiivi golffari, jolle Vierumäki on tuttu paikka useamman vuosikymmenen takaa. 
Kiitos Ari ja Pasi, että otitte nämä uudet tehtävät vastuullenne.  
 
Toivotan kaikille erittäin hyvää golfkauden alkua ja hyviä tuloksia kentälle. Nähdään golfin parissa! 
 
Seuran puheenjohtaja, 
Juuso Ilkka 

NUORISOTOIMIKUNTA: 

JUNNUJEN KESÄ 2017: 
 Ohjattuja golftreenejä järjestetään kaiken tasoisille 5 – 21 –vuotiaille junioreille. Ryhmät muodostetaan 
junioreiden iän ja tason perusteella. Ryhmä jakoihin ja määriin saattaa tulla muutoksia kun osallistuja 
määrät tarkentuvat. 
 
KESÄN RYHMÄT: 
Golfleikkikoulu 5-8 vuotiaille lapsille. Harjoituksissa leikitään ja liikutaan sekä hiukan myös golfataan. 
Harjoitusaika Maanantaisin kello 18.00-19.00. 
 
Harrastajaryhmät 7-15 vuotiaille nuorille. Harjoituksissa keskitytään liikunnallisiin perustaitoihin ja golfin 
perusteisiin.  Treeneistä vastaa seuran junioriohjaajat. Harjoitusaika Maanantaisin 17.30-19.00. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Haastajaryhmä 9-18 vuotiaille nuorille jotka haluavat haastaa itsensä kehittymään golfissa. Harjoitukset 
sisältävät liikuntaa ja golfin perusteita. Harjoitukset antavat valmiuksia pelin itsenäiseen kehittämiseen ja 
halutessa kilpailemiseen. Haastajaryhmä harjoittelee Maanantaisin 17.30-19.00. Vetäjänä ryhmässä pro 
Marko Avikainen. 
 
HARJOITUSKAUSIMAKSUT: 
Golfleikkikoulu 60 euroa. Päättyy 11.9. 
Harrastajaryhmä 60 euroa. Päättyy 16.10. 
Haastajaryhmä 100 euroa. Päättyy 16.10. 
 
Maksu ViGS:n tilille: POP Heinola FI75 5045 0640 0528 21. Kirjoita viestiosioon: Harjoitusmaksu 2017, 
juniorin nimi ja ryhmä. 
 
Tutustu lisää: www.vigs.fi/junioritoiminta. 
 
Lisätietoja: 
Vierumäen Golfseura / nuorisovastaava 
Ari Pajukko ari.pajukko@phnet.fi 
044-7212740 

NAISTOIMIKUNTA: 

Helatorstaina 25.5. ystävyysottelu Rönnäs-ViGS pelataan klo 11.00 alkaen Classic kentällä. 20 ensimmäistä 
innokasta mahtuu mukaan. Hinta 10€ + pelimaksu. Ilmoittautumiset ja tiedustelut golfposti@vierumaki.fi 
tai 010 5777031.  

Sunnuntaina 28.5. pelataan ensimmäinen Viisleidestä kisa Hartolassa. Kisaan voit ilmoittautua 
golfposti@vierumaki.fi tai 010 5777031. Viisleideistä golfkiertueesta löytyy infoa alla olevasta linkistä tai 
mia.himanen@vierumaki.fi. http://www.greeniakokoseutu.fi/viisleideista/. 

Vähintään neljään (4/6) viisleideistä osakilpailuun osallistuva Lady saa seuralta tukea 50€ kauden lopussa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

MIESTOIMIKUNTA: 
 
Miestoimikunta järjestää; 
 
8.7. Peliretki Peuramaa Golfiin. 
 
Lähtö Vierumäen Scandicilta 07:00. 
Lahden Kärkkäisen pihasta 07:30. 
Ensimmäinen ryhmä starttaa kentälle 10:00. 
 
Greenfee, rangepoletti, lounas, sauna, yhteiskuljetus ja Siltalan swingianalyysi, koko setti vain 25€! 
 
Mukaan mahtuu 28 nopeinta. 
Ilmoittautuminen golfboxin kautta, ilmoittautuminen päättyy 1.7. 

SENIORITOIMIKUNTA: 

Kutsu senioreille,  

Tule mukaan senioreiden Par 3-kentän lähipelikilpailuun. Kilpailu koostuu kuudesta osakilpailusta. 
Lopputuloksissa huomioidaan 3 parasta osakilpailutulosta. Osakilpailuissa naiset ja miehet kilpailevat 
samassa sarjassa.  

Kilpailupaikka: Coach-kenttä ja harjoitusalueet  

Kilpailumuoto: pistebogey ½ tasoituksin 9 väylää. Lisäksi on erikoistehtäviä, joista kilpailija voi saada 
lisäpisteitä. Pelaajan tulokseen lasketaan siis väyläpisteet + erikoistehtäväpisteet. Naiset pelaavat 
punaiselta tiiltä.  

Lähtöajat: kilpailuun ei ole ennakkoilmoittautumista. Lähtöajat arvotaan klo 16 Vierumäkihallin edessä 
kilpailukortin lunastaneiden kesken. Kilpailu alkaa klo 16.20. Kilpailumaksu on 5 e/kerta. Jälki-
ilmoittautuminen on mahdollista klo 17 saakka.  

Osallistumisoikeus on vigsin senioreilla; naiset 50 v, miehet 50 v.  

Osakilpailuissa palkitaan paras pb-tulos sekä paras scr-tulos. Lisäksi arvotaan yksi palkinto. Palkinnot 
jaetaan kunkin kilpailun jälkeen Vierumäkihallilla.  

Kokonaiskilpailun lopputuloksissa palkitaan 3 parasta pb-tulosta miesten sekä naisten osalta. Lisäksi 
palkitaan miesten sekä naisten paras scr-tulos. Kokonaiskilpailun palkinnot jaetaan mestaruuskisojen 
jälkeen pidettävissä kauden päättäjäisissä.  

Ensimmäinen osakilpailu on perjantaina 19.5. Tervetuloa!  

Seuraavat osakilpailut: 2.6., 16.6., 7.7., 21.7. ja 4.8.  

 



 

 

 

 

VAPAAEHTOISTYÖ: 

Vierumäellä järjestetään tuttuun tapaan Finnish Junior Championship -kilpailu. Kilpailupäivät ovat 28.6.-
30.6. Kilpailuun tarvitaan vapaaehtoisia toimitsijoita kilpailupäiville. Jos pystyt osallistumaan toimitsijaksi 
lähetä nimesi, ajankohta/ajankohdat jolloin pääset mukaan, puhelinnumerosi sekä vaatekokosi 
osoitteeseen ville.vaimala@vierumaki.fi 12.6. mennessä. 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.  
 
Elokuussa (3.6.-6.6.) pelataan myös European Challenge Tourin osakilpailu. Tähänkin kisaan tarvitaan 
vapaaehtoisia ja voitte nyt jo hyvissä ajoin ilmoittautua mukaan. Lähetämme lähempänä ajankohtaa vielä 
lisätietoja tästä. Ilmoittautuminen tapahtuu kuitenkin edellä mainitulla tavalla. Käy tutustumassa kesän 
suurimpaan kilpailuun: www.vierumakifinnishchallenge.fi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


