
 

 

 
 

Toimintasuunnitelma 2019 
 
 
Vierumäen Golfseura ry Toimintasuunnitelma 2019   19.1.2019 
 
Sisällysluettelo 
1. Hallituksen yleiskatsaus 
2. Jäsenistö 
3. Nuorisotoimikunta 
4. Naistoimikunta 
5. Miestoimikunta 
6. Senioritoimikunta 
7. Klubi- ja tasoitustoimikunta 
8. Kilpailutoimikunta 
9. Hallitus 2016 
 
1. Hallituksen yleiskatsaus 

 
Toiminnan tarkoitus, arvot, toiminnan tavoitteet ja tavoitetila 2019: 
ViGS ry:n tarkoituksena on yhdistyksen sääntöjen mukaisesti jatkaa kaudella 2019 golfin harrastamisen 
edistämistä. Tämä toteutetaan harjoitus- ja kilpailutoiminnan sekä tapahtumien kautta. 
 
ViGS ry:n teema kaudelle 2019 on ”Meidän ViGS”, jolla pyritään aktivoimaan jäseniä mukaan 
seuratoimintaan, kasvattamaan me-henkeä ja parantamaan seuran palveluita jäsenkeskeisesti. Arvoina 
pidetään me-henkeä, iloista ilmettä ja seuraa sekä rohkeutta uudistua myös jatkossa. 
 
Tavoitteena kaudella 2019 on pitää jäsenmäärä ennallaan sekä yhdistyksen talous kunnossa. Kehityksen 
painopisteenä 2019 on viestinnän jatkokehittäminen. Tavoitetilassa olemme pystyneet kehittämään seuraa 
kokonaisvaltaisesti jäsenistöä kuunnellen ja palvelemaan jokaista jäsentä tasapuolisesti. 

 
Talous: 
Syyskokouksessa 2018 on päätetty, että seuran jäsenmaksut pysyvät ennallaan kaudella 2019. Aikuisten 
jäsenmaksu on 67€ ja juniorien jäsenmaksu 33€. Aikuisilta liittymismaksu 50€ ja junioreilta liittymismaksua 
ei peritä. Lisäksi hallituksella on lupa tehdä kampanjoita liittymismaksuun liittyen kaudella 2019 uusien 
jäsenien hankkimiseksi seuraan. 

 
Yhteistoiminta kenttäyhtiöiden kanssa: 
Seuran sääntöjen mukaan yksi paikka hallituksessa on varattu Vierumäki Golf Oy:n edustajalle. Oy 
edustajana ViGS ry hallituksessa jatkaa Tapani Ilkka. Seuran ja pienomistajien edustajaksi Golfyhtiön 
hallituksiin on valittu seuran puheenjohtaja Juuso Ilkka. Oy henkilöstöllä (1-2 henkilöä/kokous) on oikeus 
osallistua seuran hallituksen kokouksiin ilman äänioikeutta.  
 
Tasoitus- ja jäsenrekisterin ylläpito ostetaan kenttäyhtiöiltä ja caddiemasterit ylläpitävät rekistereitä ja 
päivittävät tasoitukset heti kilpailujen jälkeen sekä muut tasoitukset mahdollisimman nopeasti kortin 
jättämisen jälkeen. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
Seuran ja Yhtiöiden välillä on voimassa Kotikenttäsopimus. Seuran olemassaolo, toiminta ja Suomen 
Golfliiton jäsenyys nojaa Kotikenttäsopimukseen. Kotikenttäsopimus on uusittu ja on voimassa 2019 
loppuun ja jatkuu siitä toistaiseksi niin, että sopimus jatkuu 5v kerrallaan ja vastaavasti 5v irtisanomisesta. 
 
Palvelusopimus on päivitetty tammikuussa 2019 ja on voimassa toistaiseksi. 
 
Yhdistys ostaa kaikki hallinto- ja caddiemaster palvelut Golfyhtiöiltä ja saa näin käyttöönsä henkilökunnan, 
toimitilat, toimistopalvelut, kaikki tarvittavat ohjelmistot, koneet, laitteistot ja toimistotarvikkeet. 
 
Golfyhtiö vastaa kilpailujen järjestämisestä ellei erikseen sovita yksittäisistä kilpailuista. Kaudella 2019 
Rukka Open:n järjestelyvastuu on ViGS:lla. Seuran Mestaruuskilpailut, viikkokilpailut, reikäpelit sekä 
perhemalja ovat kilpailutoimikunnan vastuulla. Näiden lisäksi toimikunnat järjestävät edelleen omia 
tapahtumia sekä kisoja toimintasuunnitelman mukaisesti.  

 
Yhteistoiminta Vierumäki Country Clubin kanssa: 
Seuralla on sopimus Vierumäki Country Club Oy:n kanssa liittyen seuran nuorten valmennukseen ja 
opetukseen. Sopimus on perusta sille, että seura voi tuottaa ympärivuotisesti laadukkaita nuorten 
valmennus- sekä opetustilaisuuksia. 

 
Taloushallinto: 
Yhteistyötä taloushallinnon osalta Accountor oy:n kanssa jatketaan. Tällä hetkellä seura on itse pitänyt 
reskontraa tuloistaan ja menoistaan rahastonhoitajan toimesta, jolla säästytään näistä aiheutuneista 
kuluista ostopalveluna, ja tätä menettely tapaa myös jatketaan vuoden 2019 aikana. Seuran sisäisen 
taloushallinnon osalta käytetään apuna pilvipalveluita talouden reaaliaikaisen seurannan osalta. Ry hallitus 
seuraa budjettikehitystä jokaisessa kokouksessa kauden aikana. 

 
Tiedottaminen: 
Kuukausitiedote (sähköposti) on seura ykköstiedotus-kanava seuran internet-sivujen kanssa. Seuran 
tapahtumista tiedotetaan myös sosiaalisessa mediassa. Kutsu syys- ja vuosikokouksiin lähetetään myös 
jatkossa sähköpostitse ja julkaistaan nettisivuilla. Vain jäsenmaksut lähetetään postitse, muu tiedottaminen 
hoidetaan sähköisesti. 

 
2. Jäsenistö  

 
Tilanne 31.12.2018 

Jäsenmäärä yhteensä on 1575 (+/- 0 verrattuna 2017) 

 miehiä 881 

 naisia 451 

 tyttöjä 53 

 poikia 140 

 
 
 



 

 
 
 
 

 
3. Nuorisotoimikunta 

 
Seuratoimijat (ohjaajat, toimikunta ja vanhemmat):  
Nuorisotoimikunta kokoontuu suunnittelemaan toimintaa tarvittaessa, mutta kuitenkin vähintään jokaisen 
kauden alussa. Junioripro kuuluu toimikuntaan. Ohjaajille järjestetään säännöllistä sisäistä koulutusta ja 
opetusta seuran pron Ville Vaimalan toimesta. Sitoutuneita ohjaajia on neljä ja apuohjaajia enimmillään 
neljä, lisäksi Vaimala pyrkii olemaan valtaosissa harjoituksissa mukana. Heille hankitaan tarvittaessa 
lisävahvistusta seuran nuorista jäsenistä ja junioreiden vanhemmista. Kaikkien seuratoiminnassa mukana 
olevien kesken tehdään pelisäännöt. Uudet toimintaan sitoutuneet ohjaajat pääsevät osallistumaan 
Golfohjaajan peruskurssille seuran kustantamana. 2 –tason golfohjaaja koulukseen osallistutaan tarpeen 
mukaan ja kustannusjako mietitään tapauskohtaisesti.  
 
Nuorisotoimikunnan jäsenet: Ville Vaimala (PJ), Mikko Ylönen ja Kristiina Laitinen. 
 
Junioripelioikeudet:  
Kesän junioripelioikeudet hankitaan oy:n kautta. Seuran pyrkii vaikuttamaan pelioikeuksien hintaan niin 
että ne saadaan pidettyä kohtuullisina.  
 
Ohjatut harjoitukset:  
Juniorijäsenillä on mahdollisuus osallistua ohjattuihin harjoituksiin.  
Harjoitusryhmät ovat seuraavat:  
 
Harrasteryhmä 
Kauden alkaessa aloitetaan yhdellä harrasteryhmällä, joka on tarkoitettu 7-18 vuotiaille nuorille. 
Harjoitusten sisällä nuoret jaetaan sopiviin ryhmiin tason / iän mukaan. Mikäli harrastajien määrä / 
ikähaarukka kasvaa merkittävästi, katsotaan harrasteryhmien lisääminen ja nuorten selkeämpi jako omiin 
ryhmiinsä edulliseksi.  Esim. Tsemppi-Harraste & Challenge-Harraste. 
 
Harjoituskausi: 6.5. – 30.9.2019.  
Harrasteryhmien harjoitusten kesto on 1,5h. Harjoituksissa keskitytään monipuolisesti liikunnallisiin 
perustaitoihin ja golfin perusteisiin. Lisäksi kannustetaan kilpailemiseen. Positiivinen ja kannustava ilmapiiri 
toimii harjoitusten perustana. Jokainen harjoitusryhmä tekee omat pelisääntönsä. Aktiiviset, tsempparit ja 
kehittyneimmät juniorit palkitaan kauden lopussa pikkupokaalein, sekä lisäämällä nimikyltti palkittujen 
tauluun Ravintola Greenin seinälle.  
 
Harrasteryhmien valmennuksen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Ville Vaimala apunaan golfohjaajat  
 
Kilparyhmä  
Ryhmä harjoittelee erillisen suunnitelman mukaan läpi vuoden. Juniorit valitaan ryhmään. Valinnasta 
vastaavat valmentajat ja juniorivastaava. Kilparyhmän valmentajana toimii Ville Vaimala, joka vastaa 
ryhmän toiminnasta ja harjoittelusta. 
 
Kilpailutoiminta:  
Junioreille järjestetään säännöllisesti kisailuja ja kilpailuja seuran sisällä esim. viikkokisat, 
harrasteharjoitusten yhteydessä järjestettävät kisailut ja seuran avoimet kilpailut.  Kilparyhmäläiset 
pelaavat golfliiton järjestämiä juniorikiertueita ja jokaiselle pelaajalle suunnitellaan omaa tasoa vastaava  



 

 
 
 
 
 
 
 
kilpailukalenteri ja pääkiertue. Seura tukee taloudellisesti edellä mainittuihin kilpailuihin osallistuvia 
junioreita kulukorvausohjeiden mukaisesti. Tämän avulla kynnystä kilpailuihin osallistumiseen pyritään 
madaltamaan seuran toimesta. 
 
Viestintä ja markkinointi:  
Jäsenistölle tiedotetaan sähköpostitse, ViGS:n kotisivuilla ja tarvittaessa tekstiviesteillä. Junioreiden 
golftoimintaa pyritään tekemään näkyväksi aktiivisen somen välityksellä. Harrasteharjoituksista aina jokin 
päivitys tai story esim. seuran Instagramiin, jonka avulla seurankin tiliä saadaan aktivoitua ja tehtyä 
sisällöstä monipuolisempaa.  
 
Koululaisia tutustutetaan golfiin sekä kouluilla että golfin harjoitusalueilla. Muita urheiluseuroja pyritään 
infoamaan seuran toiminnasta ja tarjoamaan mahdollisuuksia lajitutustumiseen.  
 
Alueellinen junioritoiminta: 
Alueellinen junioritoiminta on uusi toimintamalli, jonka kautta aktivoidaan lähialueen seurojen yhteistyötä. 
Toiminnan tavoitteena on saada lisää juniori ikäisiä pelaajia ja harrastajia seurojen valmennukseen ja 
kehittää jo toiminnassa mukana olevia pelaajia saavuttamaan kansainvälisen huipputason. Mikael 
Mustonen toimii projektista vastaavana henkilönä ja myös Golfliitto on mukana toiminnan tukemisessa. 
 
Tapahtumat:  

 Kaveripäivät - Kauden aikana järjestetään 2-3 päivää, jolloin harrastejuniorit saavat tuoda kaverin 
harjoituksiin. Ensimmäinen päivä heti kauden alkuun. 

 24h Golf - Viime vuonna ensimmäisen kerran toteutettu varainkeruutapahtuma järjestetään 
tulevana kautena uudestaan. Pyritään kehittämään viime vuodesta ja aktivoimaan muitakin 
toimikuntia ja seuran jäseniä. 

 Alueellisen junioritoiminnan kautta tulevat yhteiset valmennuspäivät. 
 Resurssien puitteissa “Tutustu Golfiin!” -päivä. Kuljetetaan koululaisia busseilla kentälle ja 

tutustutetaan lajiin. 
 Kauden päätös järjestetään harjoituskauden päätteeksi.  

 
Hankinnat:  
Golf- ja liikuntavälinehankintoja tehdään harjoitustoiminnan pitämiseksi monipuolisena, innostavana ja 
hauskana.  
 
Yhteistyötahot:  
Nuorisotoimintaa viedään eteenpäin seuraavien yhteistyötahojen kanssa: Heinolan alueen koulut, Suomen 
Urheiluopisto ja Vierumäki Golf Oy/ Vierumäki Golf Club Oy.  
 
Avustukset ja varainhankinta:  
opetus- ja kulttuuriministeriön seuratoiminnan kehittämistuki.  
24H Golf. 

 
 
 
 



 

 
 
  

4. Naistoimikunta 
 

Tavoitteet: 

Tilaisuuksissa pyritään ottamaan huomioon golfin eri osa tekijöitä; tekniikkaa ja harjoittelua sekä 
pelaamista. Jäsenviestintää kehitetään yhteistyössä Vierumäki Golf Oy:n kanssa. Aktivoidaan naisten some-
viestintää ja vahvistetaan kilpailuihin sekä tapahtumiin osallistumista naisten keskuudessa.  

Toiminta: 
Naisten avajaistapahtuma pidetään huhtikuussa. Tapahtuman pääteemana toimii Golfliiton esille 
nostama 2019 teemaa; Lady Golf 20v. Avajaistapahtumassa käydään läpi naisjäsenten kanssa tulevan kesän 
tapahtumia.  
 
Klubikisat 
Valtakunnallinen naistenpäivän tapahtuma pidetään kesäkuun alussa. Yleisesti kannustetaan naisjäseniä 
osallistumaan Seuran tapahtumiin sekä Viisleideistä kisaan. Heinäkuussa pelataan 3. Ladies open Cookella 
ja Teatterigolf Classicilla. Lisäksi kannustetaan naisia osallistumaan seuran mestaruuskisoihin elokuussa. 
Kapteenskan mulligan kisa järjestetään syyskuussa. 
 
Ystävyysottelut 
Sea Golf Rönnäs ystävyysottelu pelataan perinteen mukaan helatorstaina Classicilla. ViGS emännöi 
ystävyysottelua kaudella 2019. Toisena ystävyysotteluna pelataan elokuussa kisa KoskiGolfin kanssa. 
Emännöintivuorossa KoskiGolf.  
 
Muuta klubitoimintaa 
Lyönti- ja lähipelikoulutusta järjestetään kesäkaudella erillisen suunnitelman mukaan. ”Birdie puita” 
jatketaan sekä Cookella että Classicilla. Naisten peli illat järjestetään kesäkaudella joka torstai. Mahdolliset 
reikäpelit naisille järjestetään, mikäli vähintään 8 hlöä osallistuu kisaan. 

 
5. Miestoimikunta  

 
Miestoimikunnan tehtävä ja tarkoitus on järjestää 21-vuotiaille ja vanhemmille Vierumäen Golfseuran 
miesjäsenille tapahtumia, joilla pyritään kohottamaan me-henkeä ja yhteisöllisyyttä miesten keskuudessa, 
sekä saada lisää aktiivisia jäseniä mukaan seuran toimintaan. Painopisteenä toiminnassa ovat 21-50 -
vuotiaat miehet. 
 
Miestoimikunnan jäsenet kaudella 2019 ovat Tomi Siltala, Jyrki Aaltonen ja Jarmo Airamo (pj). 
 
Kaudelle 2019 Miestoimikunta on suunnitellut seuraavat tapahtumat: 

 29.6.2019 lauantaina pelimatka Nokia River Golf, Rock-kenttä 

o Ohjelmistossa perinteisesti uhoa, vitsien selittelyä, kalustovertailua ja reipasta kisailua pilke 

silmäkulmassa 

o Pelimuoto sovitaan konsensuksella menomatkan aikana 

o Parhaat palkitaan 

o Osallistujamäärä, max 28 henkilöä 

o Omavastuuosuus 35 euroa (ml.ruokailu) 

 Shootout Classicilla perjantaina 26.7. illalla 



 

o Aloitetaan teeltä 1 ja pelimiesten määrän mukaan suunnitellaan etukäteen 2-3 

vaihtoehtoista toteutustapaa 

o Osallistujamääräarvio 20 

o Osallistumismaksu 10 euroa 

o Vuokrataan 2 mökkiä, missä halukkaat saavat tapahtuman yhteydessä saunoa ja max. 16 

halukasta myös yöpyä; mökille saunamakkarat ja perunasalaatit + kahvia ja kahvimaitoa. 

o Voittajalle palkintona osallistuminen maksutta seuran 7.-8.9. järjestämälle pelireissulle 

eteläiseen naapurimaahan Viroon 

Kaikista tapahtumista tiedotetaan tarkemmin seuran verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa (Facebook), 
kuukausitiedotteissa ja mahdollisuuksien mukaan caddiemasterin tiskillä pöytästandeilla. 

 
6. Senioritoimikunta  

 
Toimikunta huolehtii seniori-ikäisten (miehet 50v+ ja Naiset 50v+) harjoitus- ja kilpailutoiminnasta, sekä 
valitsee edustajat Suomen Golfseniorit ry:n (SGS) valtakunnallisiin kilpailuihin. Tavoitteena on saada uusia 
senioreita osallistumaan senioreiden kesän toimintaan, sekä motivoida senioreita pelaamaan 
tasoituskierroksia niin, että tasoitus säilyy aktiivisena. 
 
Senioritoimikunnan jäsenet: Pasi luumi (PJ), Timo Selonen, Pertti Hyppönen, Ilkka Taari, Merja Hilden, 
Hannu Räikkönen ja Ilmari Hakala. 
 
Harjoittelu: 
· Osallistutaan talvella Areenassa ja kesällä rangella seuran yhteisiin harjoituksiin. 
· Pelitaitoja hiotaan myös harjoituspeleissä ja sisäisissä kilpailuissa, sääntökoulutus (27.4 klo 10.00) uusista 
säännöistä 
 
Suomen Golfseniorien avoimet kilpailut: 
· Aktivoidaan pelaajia osallistumaan Suomen Golfseniorien (SGS) avoimiin kilpailuihin. 
 
Seuran sisäiset kilpailut: 
· Toimikunta nimeää joukkueet Seuraotteluihin Hartola vastaan sekä 10 seuran kisaan. 
· Talvella pelaamme Areenassa lähipelisarjan (neljä osakilpailua). 
· Kesällä pelaamme perinteisesti Par-3 kilpailusarjan erikoistehtävineen. Kilpailu soveltuu myös 
  aloitteleville pelaajille. 
. Senioreiden oma viikkokilpailu Classicilla 6 osakilpailua  
· Kestävyyskisa pelataan heinäkuussa (36 reikää). 
· Seniorimestaruudet ratkotaan elokuussa. 
· Pekan leivän kisa 
· Elonkerjuu kisa 
· Kahden mailan kilpailu 
· Ryder Cup JunnuSennut vastaan SennuSennut 
 
Seuratoiminta: 
· Järjestetään pelimatka lähikentälle. 
. Osallistutaan talkootehtäviin Vierumäki Challenge kisaan liittyen. 
· Kannustetaan seuran seniori-ikäisiä osallistumaan alueen yhteisiin seniorikilpailuihin.  
. Kauden avaus Vierumäkihallissa teemana kesän tapahtumat, uudet säännöt ja lähipelikisa. 

 
 
 



 

 
 
 
 
 

7. Klubi- ja tasoitustoimikunta  
 

Toimikunta järjestää kaudella 2019 jäsenille tapahtuman Challenge tourin yhteydessä edellisen vuoden 
tapaan Cooken 7. reiän läheisyydessä.  
 
Klubi- ja tasoitustoimikunnan jäsenet: Jyrki Aaltonen (PJ), Pekka Aalto, Mia Himanen ja Jukka Pekkala. 
 
Syyskuussa järjestetään Viroon pelimatka jäsenistölle. Lisäksi syyskuussa järjestetään kauden 
päättäjäistapahtuma illanviettoineen. 
 
Toimikunta sopii ja järjestää seuraottelut Hartolan ja Laukaan kanssa. 

 
8. Kilpailutoimikunta  
 
Kilpailutoimikunta suunnittelee ja organisoi kilpailutoimintaa seuran jäsenistölle molemmilla kentillä 
(Cooke, Classic). Tavoitteena on jäsenistön aktivointi ja kilpailijamäärän kasvattaminen seuran 
tapahtumissa kuluvalla kaudella.  Tapahtumien järjestämisessä pyritään ottamaan huomioon jäsenistön 
toiveita ja ideoita. 
 
Kilpailutoimikunnan jäsenet: Aarre Salonen (PJ), Pekka Aalto, Jyrki Aaltonen ja Ville Vaimala. 
 
Toiminta: 
 

 Seura järjestää talviharjoitteluvuoron ja opetusta tammikuusta alkaen sunnuntaisin klo 13-14.00 
Vierumäkihallin talviharjoittelupaikalla. 

 Seura kustantaa halukkaille sääntökoulutusta kevään 2019 aikana. Tilaisuus järjestetään 27.4.19 klo 
10-12.00. 

 Toimikunta miettii, miten saadaan green cardin suorittaneet harrastajat seuran jäseniksi. 

 Toimikunnat (naiset, juniorit, seniorit sekä miehet) järjestävät omia tapahtumia ja kilpailuja 
aktiivisesti. 

 Avointen kilpailujen järjestämisestä vastaa Vierumäen kenttäyhtiöt (Golf Oy ja Vierumäki Golf Club 
Oy), pl. Rukka-Open jonka ViGS ry järjestää. 

 Jäsenistölle tiedotetaan tapahtumista ensisijaisesti ViGS:n kotisivuilla, kuukausitiedotteissa sekä 
sosiaalisessa mediassa. 

 Vapaaehtoisvoimin osallistutaan juhannusviikolla järjestettävien juniorien kansainvälisten 
kilpailujen sekä elokuussa pelattavien European Challange-Tour-kilpailujen järjestelyihin.  

 

 Toukokuu 
o Viikkokisat alkavat (15 kilpailua)  

 Kesäkuu 
o Juhannuskisoihin osallistuminen yhdessä kenttäyhtiöiden kanssa. 
o Viikkokisat jatkuvat 
o Seuran reikäpelimestaruuskilpailut alkavat 
o Perhemalja-kilpailut alkavat 

 Heinäkuu 
o Viikkokilpailut, reikäpelit ja perhemalja jatkuvat 



 

o Rukka Open 

 Elokuu 
o Viikkokilpailut jatkuvat 
o Seuran mestaruuskilpailut Classic/Cooke. 
o Reikäpelien ja perhemalja-kilpailut päättyvät 
o Viikkokilpailut päättyvät 

 
Kausikisojen palkintojen jako pidetään kauden päättäjäisten yhteydessä (pl. Viron matkan palkinnot). 

 
9. Hallitus 2019  

 

 Hallituksen puheenjohtaja    Juuso Ilkka  

 Kapteeni     Pekka Aalto 

 Rahastonhoitaja, sihteeri ja klubi- ja tasoitustoimikunnan PJ Jyrki Aaltonen  

 Nuorisotoimikunnan PJ   Ville Vaimala 

 Ladykapteeni ja naistoimikunnan PJ   Mia Himanen 

 Senioritoimikunnan PJ   Pasi Luumi 

 Miestoimikunnan PJ    Jarmo Airamo 

 Seuran varapuheenjohtaja ja kilpailutoimikunnan PJ Aarre Salonen 

 Golf oy edustaja    Tapani Ilkka 

 


