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TOIMINTAKERTOMUS 2018  
  
1. YLEISTÄ 

 
Vuosi 2018 oli seuran 30. toimintavuosi. Juhlavuosi toimi myös kantavana teemana 2018 kaudelle. 
Tilinpäätös osoittaa toimintakaudelle 2018 -11 144,96 € alijäämää. Budjetti oli suunniteltu 
juhlavuoden johdosta -17 160€ alijäämäiseksi. Hallitus kokoontui seitsemän (7) kertaa 
toimintakauden aikana.  

Seurassa oli 31.12.2018 yhteensä 1575 jäsentä. Nettolisäys vuoden 2018 aikana oli +/- 0 jäsentä. 

Talouden hoidossa ja suunnittelussa yhteistyötä Accountor Lahti Oy:n kanssa jatkettiin aiempien 
vuosien tapaan. Budjetointi sekä kulujen reaaliaikainen seuranta tapahtui rahastonhoitajan sekä 
tilitoimiston puolesta. Budjetin kehittymistä tarkasteltiin lisäksi jokaisessa hallituksen kokouksen 
kauden aikana.   
 
Seuran ja golfyhtiöiden (Vierumäki Golf Oy ja Vierumäki Golf Club Oy) välistä yhteistyötä jatkettiin 
aikaisemmilla tilikausilla neuvotellun Palvelusopimuksen mukaisesti.  
 
Viestinnässä jatkettiin sähköpostitse jaettavien kuukausitiedotteiden hyödyntämistä yhteistyössä 
Golf Oy:n kanssa. Samalla tiedotteen visuaalista ilmettä muutettiin modernimmaksi sekä 
luettavammiksi. Tiedotteet linkitettiin seuran internet-sivuille tiedon eheyden varmistamiseksi. 
Kauden 2018 seuran omien nettisivujen (www.vigs.fi) ulkoasua ja toiminnallisuutta pyrittiin 
jatkokehittämään. Viestintää jatkettiin myös sosiaalisessa mediassa, jonka aktiivisuus parani 
aiempiin vuosiin verrattuna.  
 
Seuralla oli kauden aikana voimassaoleva Kotikenttäsopimus golfyhtiöiden kanssa. Jäsenistö pääsi 
pelaamaan seuran pelikoikeuksilla neljä kertaa Cookelle 15€ hintaan ja Classicille kaksi kertaa 
kauden aikana 15€ hintaan. Pelioikeuksien varaaminen toteutettiin 2017 tapaisesti golfboxin 
kautta. 
 
Golfyhtiöiltä hankittiin ostopalveluna valmennusta seuran eri toimikunnille. Painopisteenä 
koulutuksessa oli nuoret.  
 
Liittymis- ja jäsenmaksut olivat seuraavat: aikuiset 50€/67€ ja juniorit 0€/33€.  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Toiminnassa noudatettiin vuodelle 2018 laadittua toimintasuunnitelmaa. Seuran uudet säännöt 
astuivat voimaan 2018 vuoden alusta.  
 
Seura järjesti perinteiset seuran vastuulle kuuluvat kisat: Mestaruuskisat, viikkokilpailut, 
perhemalja sekä reikäpelit. Lisäksi toimikunnat järjestivät omia tapahtumia kauden aikana. 
 
2. HALLITUS  

 
Hallitus valittiin 2017 syyskokouksessa. Hallitus järjestäytyi seuraavasti 2018 alussa: 

 Puheenjohtaja Juuso Ilkka 

 Varapuheenjohtaja ja nuorisotoimikunnan puheenjohtaja Ari Pajukko 

 Rahastonhoitaja, sihteeri ja klubi- ja tasoitustoimikunnan puheenjohtaja Jyrki Aaltonen 

 Lady kapteeni ja naistoimikunnan puheenjohtaja Mia Himanen 

 Kapteeni Pekka Aalto 

 Kilpailutoimikunnan puheenjohtaja Aarre Salonen 

 Senioritoimikunnan puheenjohtaja Pasi Luumi 

 Miestoimikunnan puheenjohtaja Jyrki Nurmisto 

 Vierumäki golf oy:n edustaja hallituksessa Tapani Ilkka 

Varsinainen toiminnantarkastaja oli Jukka Pekkala ja varatoiminnantarkastaja Kirsti Varis. 
 
Kaudella 2018 päätettiin klubi- ja tasoitustoimikunnan perustamisesta.  
 
3. YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ 

 
Kokoukset  
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 22.3.2017 ja syyskokous 15.10.2018.  
 
Jäsenistö  
Seurassa oli 31.12.2018 yhteensä 1575 jäsentä (miehiä 881, naisia 501. Junioreita 193, joista  
poikia 140 ja tyttöjä 53. Seniorimiehiä 480 ja -naisia 341). Seuran jäsenistöstä 45% on Päijät-
Hämeestä, 48% Uudeltamaalta ja loput 7% muualta Suomesta tai ulkomailta. Jäsenmäärä pysyi 
samana verrattuna kauteen 2017. Liittyneitä kauden aikana 83 ja eronneita/erotettuja 83.  
 
Kunniajäseniä seurassa oli neljä (4) kappaletta vuoden 2018 aikana.  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
4. TALOUS  

 
Yhdistyksen talous on kunnossa ja maksuvalmius hyvä. Toimintaa on rahoitettu jäsenmaksuilla, 
liittymismaksuilla sekä pelioikeus-, harjoittelu- ja kilpailumaksutuloilla.  Lisäksi seura sai avustuksia 
ohjaaja- ja juniorityöhön liittyen Heinolan kaupungin liikuntatoimelta.  
 
Tilinpäätös kaudelta 2018 oli -11 144,96 € alijäämäinen. 
 
Seuran taloudellinen tulos kaudelta 2018 oli suunnitelman mukainen. Budjetti suunniteltiin ja 
hyväksyttiin vuosikokouksessa tarkoituksella alijäämäiseksi johtuen 30v juhlavuodesta. Budjetti 
vuotta 2018 varten tähtäsi -17 160€ tulokseen. Budjetissa pitäydyttiin hyvin ja 
toimintasuunnitelman mukaiset tapahtumat saatiin toteutettua budjettia pienemmällä 
rahakehyksellä. Seuran likvidi pääoma on 28 042,11 € ja oma pääoma 110 325,26 €. 
 
5. NAISTOIMIKUNTA 

Naisten kauden 2018 avausta ei ollut erikseen, kuten yleensä. Juhlavuoden kunniaksi oli yhteinen 
koko seuran avajaistilaisuus ja – kilpailu. Naistoimikunnan osuus tilaisuudessa oli yhdessä Pro Shop 
Koipparin kanssa järjestetty muotinäytös.    

Ystävyysottelu Rönnäs-ViGS pelattiin torstaina 10. toukokuuta Rönnäsissä, Sae Golf kentällä. 
Pelimuoto oli pistebogey. ViGS:n osallistujia oli yhteensä 10 henkilöä. Voittopokaali jäi tällä kertaa 
Rönnäsiin. 

2018 osallistuttiin ViisLeideistä kilpailuun. Osakilpailuissa pelaajia oli erittäin vähän ja ihan joka 
kilpailusta ei saatu tulosta seuralle. 

Naisten Sunnuntai 10.6. peruttiin vähäisen osallistuja määrän takia. 

Toinen Vierumäki Ladies Open pelattiin 6.7. Cookella. Vain yhdeksän reiän kisana. Osallistujia 
kilpailussa oli vain toista kymmentä.  

Ystävyysottelu KoskiGolfin leidien kanssa pelattiin 4.8. Cokella. Ottelu pelattiin kauniissa auringon 
paisteessa. Molemmista seuroista osallistujia oli 7 naista. Pokaali matkasi KoskiGolfilaisten 
matkassa Kuusenkoskelle. 

Seuran mestaruuskisoihin elokuussa osallistui 8 naista. 

Naiset: 
1. Maiju Tuominen 126 
2. Anne Valkjärvi 144 
3. Tuula Töyrylä 144 

 



 

 

 

Naiset Scratch: 
1. Henna Síren 151 

Kausi oli tarkoitus päättää perinteisesti Kapteenskan mulliganeilla 9. syyskuuta. Ilmoittautuminen 
kisaan oli niin niukka, että kisa peruttiin. 

Naistoimikunta kokoontui 5 kertaa. Jäsenet Mia Himanen (ladykapteeni, naistoimikunnan pj), Anja 
Helen, Maritsa Ilkka, Kirsti Varis, Elina Salo ja Niina Lampinen. 
Viimeiseen Palaveriin tuli jo mukaan uusia jäsen ehdokkaita, jotka hyväksyttiin mukaan 
naistoimikunnan toimintaa; Anne Valkjärvi, Riikka Pöllänen ja Hanna Savolainen 

6. MIESTOIMIKUNTA  
 
Miestoimikunta oli koossa kuudetta kauttaan ja toimikunnan kokoonpano oli seuraava: 
- Tomi Siltala, Jarmo Airamo ja Jyrki Nurmisto (PJ). 
 
Miestoimikunnan tarkoituksena on järjestää seuran yli 21v. miehille aktiviteettejä golfin parissa. 
 
Miestoimikunta kokoontui kauden aikana kerran ja puhelimitse tarpeen mukaan. 
 
Kauden ensimmäinen tapahtuma oli 16.6. peliretki Virvik Golfiin. Matkaan suoriutui 28 pelaajaa. 
Olosuhteet olivat keväisen kosteat säätä lukuunottamatta. Scratch-tuloksissa parhaat olivat Timo 
Selonen ja Pekka Rinne, hcp-tuloksissa paras Sauli Ylitalo (-3 ). Keijo Laitinen teki HIO:n ja juhlat 
olivat klubilla valmiit. HIO:N ohella kohokohdaksi nostettakoon ”Tuoppi”, joka pelasi kierroksensa 
Crocseissa unohdettuaan pelikengät kotiin. 
 
Kauden toinen tapahtuma oli Classic:lla vuosien tauon jälkeen kentän alkupään rei´illä pelattu 
Tiikerigolf. Osallistujia oli vähänlaisesti, mutta sitäkin tasokkaampia. Parhaan tuloksen teki Lippo 
Suominen, joka innostui tekemään vauhtiin päästyään birkkuja useamman. Toivottavasti 
tapahtuma saadaan pysymään kalenterissa ja osallistujamäärä kasvamaan. Jos vielä saadaan koko 
kenttää käyttää, haastava pelimuoto kiinnostanee nuorempaakin pelaajajoukkoa. Ainakin kentillä 
normipeleissä näkyy metsän yli lyöjiä useinkin, vaikka pelisuunta ei sitä varsinaisesti kaipaisikaan. 
Väylällä 3-4 kaikki osallistujat onnistuivat lyömään jatkolyönnin väylältä 3 väylälle 4 metsän läpi 
hipaisemattakaan puita. 
 
Valopallo jäi pelaamatta, kun ei saatu palloja hankittua, maahantuonti oli loppunut. 
Shootoutiin ei kentiltä löytynyt tilaa loppukaudesta. 
  



 

 

 
7. NUORISOTOIMIKUNTA  

 
Lasten ja nuorten jäsenmäärä: 
Juniorijäsenten määrä oli 193 junioria, joista poikia 140 ja tyttöjä 53. 
 
Aktiiviset toimijat: 
Toiminnan yleissuunnittelusta ja organisoinnista vastasi nuorisovastaava yhdessä 
nuorisotoimikunnan kanssa. Toteutukseen osallistui hänen lisäkseen neljä ohjaajaa. Kilparyhmän 
valmennuksesta vastasi Golf Pro Lasse Tynkkynen. Harrastajaryhmän valmennuksesta vastasi Ville 
Vaimala. 
  
Harjoitukset: 
Junioriharjoitukset järjestettiin kerran viikossa, maanantaisin aikavälillä 7.5. – 15.10. Kauden 
harjoituksiin osallistui yhteensä 15 eri junioria. 

 
Kilparyhmä: 
Kilparyhmä harjoitteli valmentajan johdolla läpi vuoden oman kausisuunnitelman mukaan. 
Ryhmälle järjestettiin myös fysiikkavalmennusta. Kauden harjoituksiin osallistui yhteensä 6 eri 
junioria.  
 
Kilpailut: 
 
Suomen Golfliiton alaisille alueelliselle Future tourilla ja Junior Challenge Tourille osallistui seuran 
juniorijäseniä. Seuraa edustettiin myös FJT kilpailuissa. Junioreilla oli omat sarjansa seuran 
mestaruuskilpailuissa ja viikkokilpailuissa.  

 
Future Tour Itä aluella Pojat 16 vuotta sarjan kokonaiskilpailussa 3. Ilmari Tokola, 4 Okko Laitinen 
ja 5. Vilho Simola.  

 
Junior Challenge Tourin tyttöjen sarjan kokonaiskilpailussa neljännellä sijalla Henna Siren (pisteitä 
362) 
 
Toimikunnan kokoukset ja ohjaajakoulutus: 
Nuorisotoimikunta kokoontui kaksi kertaa varsinaiseen kokoukseen. 

 
Tapahtumat: 
Kesäkauden avajaiset pidettiin 19.5. yhdessä seuran muiden toimikuntien kanssa. 
  



 

 
 
 
8. SENIORITOIMIKUNTA  

 
Seniorijäseniä oli vuoden lopussa 821, joista miehiä 480 ja naisia 341. 

Senioreiden toiminta on ympärivuotista ja pääpaino on erityyppisissä kilpailutapahtumissa sekä  
Vierumäki Oy:n kansainvälisten kilpailujen talkootehtävissä.  
 
Vuoden aikana järjestettiin kaikkiaan 17 eri kilpailua, joissa osanottajia oli kauden aikana yhteensä 
364.  
 
Kausi käynnistyi helmikuussa Vierumäkihallissa järjestetyllä neljän osakilpailun lähipelisarjalla, 
jossa mukavan yhdessäolon lisäksi kehitettiin lähipeliä kilpailun muodossa.  
 
Talviharjoittelun jälkeen toukokuussa käynnistyi perinteinen par-3 kilpailusarja kuudella 
osakilpailulla. Lopputuloksissa huomioitiin kolme parasta tulosta.  
 
        - Naisten SCR Tuula Töyrylä  
        - Naisten HCP  Sirkka-Liisa Ouninkorpi  
        - Miesten SCR Hannu Räikkönen  
        - Miesten HCP Hannu Räikkönen  
 
Kesän 2018 pelimatka suuntautui tälle kertaa tasokkaalle ja upealle Kullo golfin kentälle. Matkaa 
lähettiin aamuvarhain Heinolan turistipysäkiltä 34 pelaajan voimin. Mahtava sään, huippukentän 
ja nautinnollisen päivällisen jälkeen oltiin taas bongattu osalle uusi kenttä ja "reppu" täynnä uusia 
golfmuistoja.  
 
Tästä kesä jatkuin kestyvyyskisan (36 reikää), seuran seniorimestaruuskisojen, seuran 
mestaruuskisojen. Pekan leivän kisan, kinkkukisan ja kahden mailan kisan merkeissä. Kauden 
uutuutena oli JunnuSennut (50-60v) vastaan SennuSennut + 60v raider Cup 12 henkisin joukkuein.  
Molemmissa joukkueissa oli neljä naispelaajan ja kahdeksan miespelaajaa. SennuSennut vei 
kapteeninsa Timo Selosen johdolla murskavoiton junioreista pistein 12-6.  
 
Senioreiden mestarit kaudella 2018:  
 
- M50 Pasi Luumi  
- N60 Kaija Karjalainen  
- M60 Pertti Hyppönen  
- Veteraani naiset Päivi Sinkkonen  
- Veteraani miehet Pertti Lehtinen  
 
Kulunut kesä oli siis toiminnan täyteinen, mutta lisää väkeä mahtuu ja kaivataan mukaan 
tapahtumiin.   



 

 
 
 
 
 
9. KILPAILUTOIMIKUNTA  

  
Kilpailukausi 2018 oli Vierumäen golfseurassa seurassa tavanomaisen vilkas. Kilpailutoimikunta 
yhdessä klubitoimikunnan kanssa vastasi seuran omien kilpailujen järjestämisestä jäsenistölleen 
kesän aikana. Näitä kilpailuja olivat kauden avajaiskilpailut toukokuussa, viikkokilpailut kesäkuusta 
syyskuuhun, perhemalja- sekä seuran reikäpelimestaruuskilpailut kesäkuu-elokuu ja varsinaiset 
mestaruuskilpailut elokuussa. 
  
Vuonna 2017 pelattiin uutena kisamuotona pari-kisa tour sekä reikäpelimestaruudet ratkottiin 
poikkeuksellisesti yhden päivän aikana 9 reiän kierroksin.  Palautetta tuli runsaasti molemmista 
kilpailumuodoista sekä puolesta että vastaan. Kilpailutoimikunnassa päädyttiin vuonna 2018 
kuitenkin pelaamaan reikäpelimestaruuuksista täysin kierroksin ja vain scr-sarjassa. Seuran 
reikäpelimestaruus- ja perhemaljaottelut ratkottiin näin pitkin kesää erillisen kaavion mukaisesti. 
Loppukesästä oli tarkoituksena järjestää ns. Finaali-viikonloppu, jolloin olisi pelattu samana 
viikonloppuna sekä perhemalja-kilpailun että reikäpelin finaalit. Tästä jouduttiin kuitenkin 
luopumaan, sillä useimmille finalisteille ei alun perin sovittu ajankohta käynyt. Finaalit saatiin 
kuitenkin pelattua uudella aikataululla. 
 
Itä-Häme viikkokilpailut aloitettiin Classicilla heti kesän alusta toukokuussa. Varsinainen kilpailu 
käsitti yhteensä 15 osakilpailua. Pelikausi jatkui uudistetulla kentällä odotettua pidempään ja siten 
viikkokilpailuja pelattiin aina syyskuun puoliväliin asti. Viikkokilpailuihin ei vaadittu aktiivista EGA-
tasoitusta johtuen siitä, että Classic ei remontin takia ollut tasoituskelpoinen. Tähän haettiin 
golfliitolta lupa. 
 
Kauden päätapahtuma eli mestaruuskisat pelattiin kaudella 2018 elokuussa Cookella perinteiseen 
tapaan. A-sarja pelasi kisaviikonloppuna lauantaina kaksi kierrosta ja sunnuntaina yhden 
kierroksen. Muissa sarjoissa kilpailu käsitti kaksi kierrosta. Palkinnot jaettiin kilpailujen jälkeen 
tapahtumapaikalla. 
  
Kauden 2018 voittajat: 
  
Viikkokilpailu A-sarja: Jorma Saarinen 
Viikkokilpailu B-sarja: Leena Samula 
  
Reikäpeli: 
SCR sarja: 1) Erkka Kivikangas 2) Mika Mikkonen 3) Mikko Javanainen 
  
Mestaruuskilpailut: 
Miehet 
A sarja: 1) Ville Vaimala 2) Juuso Ilkka 3) Santeri Bau 
B sarja: 1) Heikki Pakkanen 2) Veikko Pelkonen 3) Heikki Valkjärvi 
  



 

Naiset 
HCP: 1) Maiju Tuominen 2) Anne Valkjärvi 3) Tuula Töyrylä 
  
Perhemalja:  Santeri Bau & Pekka Bau  
  
Onnistuneiden kilpailuiden ja tapahtumien edellytyksenä oli yhteistyö Vierumäki Golf Oy:n kanssa. 
Golf Oy/caddiemasterin toimisto vastasi pääasiassa kilpailuiden käytännön järjestelyistä. 
Kilpailutoimikunta järjesti kilpailujen ohjeistuksen ja palkinnot. 
  
Vuoden 2019 seuran omaa kilpailutoimintaa tullaan kehittämään entisestään ottaen huomioon 
kaudelta 2018 saadut kokemukset ja palautteet. 
 
10. KLUBITOIMIKUNTA 

 
Klubitoimikunta kokoontui kaksi kertaa kauden aikana ja yhteydenpitoa oli lukuisia kertoja 
toimikunnan jäsenten kesken. Toimikunnan päätehtävät jakaantuivat historiikki kirjan, Challenge 
tourin kestityksen sekä 30v juhlien valmisteluihin. 
 
Noin neljän vuoden mittainen Vierumäen golfhistoria projekti saatiin päätökseen elokuun aikana, 
jolloin valmis kirja ”Golfia kaikille – Vierumäen golfhistoriaa 1988-2018” valmistui painosta. 
Kirjaprojektin laittoi alulle aikoinaan puheenjohtaja Jyrki Aaltonen, joka oli myös mukana koko 
projektin loppuun asti. Kirjan tekoon osallistui lukuisia seuran jäseniä haastatteluiden merkeissä, 
joita teki Tuomas WIlkko. Kirjan lopullisen tekstin kirjoittivat Riina Hara ja Kalle Virtapohja. Kirjaa 
painettiin seuralle 250 kpl, joista suurin osa on myyty ja saatu myönteistä palautetta. 
 
Challenge tourin yhteydessä Vierumäellä seuralla oli oma teltta Cooken 7. väylän reunalla 
lauantaina ja finaalipäivänä sunnuntaina. Seuran jäsenille oli tarjolla lohikeittoa ja kahvitusta ilman 
vastiketta ja saman aikaisesti myytiin uutta historiikkia. Jäsenet ottivat hyvin tilaisuudesta vaarin ja 
heitä nähtiinkin runsaasti ravitsemassa ja katsomassa huippugolfia kahden päivän aikana. 
 
Seuran 30v juhlat pidettiin syyskuussa. Päivän aluksi pelattiin 30v golf uudistetulla ja täysin 
avatulla Classic kentällä. Jäsenten ja vieraiden kommentit olivat kenttäuudistusta ylistäviä. Illalla 
oli Country Clubilla juhla, johon saatiin täysi tupa yli 130. jäsenen ja vieraan voimin. Juhlissa 
huvista piti huolta taikuri Luttinen ja myöhemmin illalla Vallu Lukka orkesterinsa kanssa. Juhlassa 
jaettiin myös ansiomerkkejä tunnustuksena arvokkaasta ja pitkäjänteisestä työstä seuran 
puitteissa. Suomen Golfliiton hopeisen seura ansiomerkin saivat: Ilmari Hakala, Ari Pajukko, Mikko 
Ylönen, Liisa Ruuda, Pekka Aalto ja Jyrki Aaltonen. Lisäksi Jyrki Aaltonen palkittiin Suomen 
Golfliiton pronssisella ansiomerkillä vapaaehtoistyöstään Suomen Golfliiton elimissä. 
 
Normaalit seuraottelut pelattiin Hartolaa ja Laukaata vastaan, joista Laukaa voitettiin kotona ja 
Hartolalle hävittiin vieraissa. 
 
Klubitoimikuntaan kuuluivat kauden 2018 aikana: Jyrki Aaltonen (pj), Mia Himanen, Pekka Aalto, 
Jukka Pekkala ja Jani Ruponen. 

 



 

 

 

 

11. LOPUKSI  

Kantava teema vuodelle oli 30v juhlavuosi jota kunnioitettiin niin hienon historiikin kuin myös 
erilaisten tapahtumien ja juhlien muodossa. Kaiken kaikkiaan juhlavuoden toteutus onnistui ja 
ihmisiä osallistui tapahtumiin hyvin.  

Suomen golf elää murroksessa. On erittäin tärkeää myös tulevaisuudessa kiinnittää huomiota 
uusien harrastajien saamiseksi lajin pariin, turvata nuorten sekä naisten kiinnostus golfia 
kohtaan sekä seurana taata mielenkiintoisia tapahtumia ja kisoja koko jäsenistölle.  

2019 kaudella Vierumäellä on kaksi huippukenttää nyt kun Classicin remontti on saatu valmiiksi. 
Myös tärkeimpiä seuran kehittämiskohteita on saatu vietyä eteenpäin. Seuran talous on 
kunnossa ja jäsenmäärä on pysynyt samana. Perusta on siis kunnossa, tulevaisuudessa onkin 
tärkeää että seurana pystymme mahdollisimman hyvin vastaamaan jokaisen jäsenen tarpeisiin 
ja toiveisiin sekä jatkokehittämään seuraamme yhdessä positiivisessa hengessä. 

 

Vierumäellä 2.1.2019 
 

  
Juuso Ilkka   Jyrki Aaltonen    
Puheenjohtaja  Rahastonhoitaja, sihteeri     

 
                  
 

 

 

 

 

 


