TERVETULOA VIERUMÄEN
GOLFSEURAN JÄSENEKSI.
Hienoa, että olet valinnut juuri ViGS:n seuraksesi.
Tällä kirjeellä toivotamme sinut tervetulleeksi
seuraamme ja yritämme saada alun uudessa
seurassa mahdollisimman helpoksi sinua varten.
Alta löydät infoa seurastamme sekä ohjeet siihen,
mistä löydät lisäinfoa tarvittaessa.
Vierumäellä toimii 1988 rakennettu Classic-kenttä, jonka on suunnitellut ruotsalainen Jan
Sederholm. Kaunis ja haastava metsäkenttä on
remontoitu vuosien 2014-2018 aikana Martin Ebertin
suunnitelmien mukaan.
Toisena kenttänä Vierumäellä on Challenge
Tourin kisoista tuttu Cooke. Cooke on vuonna 2006
avattu Championship kenttä, jonka on suunnitellut
Graham Cooke. Vaikkakin Cooke on avonaisempi
kuin Classic, löytyy jokaiselle sopiva haastavuus
oikean tiiaus paikan valinnalla. Hienointa kentässä
on, että aina näet minne lyöt. Kentän layout:ia ei ole
turhaan kehuttu monien ammattilaisten toimesta Challenge Tourin kisan aikaan.
Lisäksi Vierumäeltä löytyy Par-3 Coach kenttä
ja useita eri harjoitusalueita, mukaan lukien talviharjoitushalli. Mikäli et ole ikinä Vierumäellä aikaisemmin käynyt, kannattaa näihin kaikkiin kenttiin käydä
tutustumassa ja siihen meillä on myös seurana hyvät
jäsenedut olemassa.

Puheenjohtajan tervehdys,
Mukavaa, että olet päättänyt liittyä Vierumäen
golfseuraan. Vierumäen golfseura (ViGS) on hyvinvoiva seura,
jonka talous on kunnossa ja jolla on jatkuvasti halua kehittyä
paremmaksi seuraksi jokaisen jäsenen kannalta. Vierumäen
huikeat puitteet niin golfin kuin myös muun infran ja palveluiden
kannalta tarjoavat loistavan mahdollisuuden jokaiselle golffarille
harrastaa, kisata sekä nauttia lajista.
Meitä ViGS:n jäseniä on jo lähes 1600, joista noin
45% asuu Päijät-Hämeessä, 48% Uudeltamaalta ja loput noin
7% muualta Suomesta ja/tai ulkomailta. Miehiä seurassamme
on noin 900, naisia 500 ja junioreita 200. Seurana pyrimme
tarjoamaan mahdollisimman laajasti mm. tapahtumia, kilpailuita
ja jäsenetuja kaikille jäsenillemme. Emme halua profiloitua esimerkiksi kasvattaja- tai kilpaseuraksi. Koemme, että seuran tulisi
tarjota kaikille jotain ikään tai sukupuoleen katsomatta. Yhdistyksen sääntöjen mukaan, tavoitteena on edistää golfin harrastamista. Tätä varten yhdistys järjestää golfin harjoitus- ja kilpailutoimintaa. Viime vuosien aikana olemme pyrkineet näiden
lisäksi toteuttamaan tapahtumia, joilla saisimme mahdollisimman
monen seuramme jäsenen mukaan toimintaan.
Golfin kokonaisuus Vierumäellä poikkeavaa hyvin
paljon muista seuroista ja golfkentistä Suomessa. Tämä on hyvä
jokaisen seuramme jäsenen tiedostaa. Vierumäen alueella toimii
useita eri yhtiöitä joista suurimmat ovat Suomen Urheiluopiston
Kannatusosakeyhtiö (valtakunnallinen liikunnan valmennus- ja
koulutuskeskus) sekä Vierumäki Country Club (jolla on useita
tytäryhtiöitä). Vierumäen pääomistajina toimivat Keele Oy sekä
Jääkiekkosäätiö noin 90% osakeomistuksella. Näistä tytäryhtiöistä Classic kentästä vastaa Vierumäki Golf Club Oy (VGC)
ja Cooke kentästä Vierumäki Golf Oy (VG). Toisin sanoen
molemmilla kentillä on oma osakeyhtiö sekä hallitukset. Me
Vierumäen golfseurana toimimme yhdistyksenä (ry) Vierumäellä.
Meillä on kotikenttä- ja palvelusopimukset Vierumäen golfyhtiöiden kanssa. Sopimukset mahdollistavat seuratoimintamme
Vierumäellä. Voisikin sanoa, että Vierumäellä golfin parissa
on kolme eri toimijaa: kaksi golfkenttää ja ViGS joka vastaa
seuratoiminnasta. Seurana me toimimme Suomen Golfliiton alaisuudessa kun taas golfkentät toimivat osana Vierumäkeä. ViGS

ei vastaa esimerkiksi caddiemaster palveluista, kentänhoidosta
tai avoimista kilpailuista muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Tämä poikkeava toimintamalli ikävä kyllä hieman sekoittaa
välillä toimintaa ja sitä pyritään kehittämään, mutta jokaisen
jäsenen olisi tämä hyvä tiedostaa kun pelaa golfia Vierumäellä.
Seurana toimintamme perustuu aina aktiiveihin, ilman
aktiiveja meillä ei olisi seuratoimintaa. Hallituksena toivomme,
että mahdollisimman moni jäsen osallistuisi aktiivisesti erilaisiin
tapahtumiin ja kilpailuihin, joita järjestämme. ViGS ry hallitus
vastaa puheenjohtajan johdolla mm. seuran kokonaisvaltaisesta
kehittämisestä, toimintasuunnitelmasta sekä toiminnan yhteen
sovittamisesta eri toimikuntien välillä. Syyskokouksissa (loppuvuodesta) valitaan aina uudet jäsenet hallitukseen ja Vuosikokouksessa (keväällä) päätetään esimerkiksi vastuuvapauksista,
budjeteista sekä toimintasuunnitelmista.
Miksi sitten kannattaa olla VIGS:n jäsen? Golf elää
suuressa murroksessa tällä hetkellä Suomessa. Kenttiä ajautuu
konkursseihin, omistuspohjia muutetaan jne. Vierumäellä golfilla
on hyvin stabiili asema. Kenttien omistuspohja on kunnossa ja
kaikkia osa-alueita kehitetään systemaattisesti. Sama pätee
Vierumäen golfseuraan. Seuran talous on kunnossa, meillä
on hyvä määrä jäsenistöä ja emme pysähdy paikoillemme,
vaan kehitämme koko ajan toimintaamme jäsenet keskiössä.
Perusasioiden ollessa kunnossa, olemme kyenneet takaamaan
edullisen jäsenmaksu (yksi Suomen halvimmista) ja huippu jäsenedut. Haluamme, että jäsenmaksusta ei tule este kenellekään
harrastaa golfia ja pyrimme mahdollistamaan edullisen golfin
harrastamisen junioreille. Seuramme jäsenenä kuulut automaattisesti Suomen golfliittoon (ml. vakuutus) ja pidämme yllä jäsenja tasoitusrekisteriä. Lisäksi tarjoamme jäsenistöllemme ilmaisia
tapahtumia ja kilpailuita. Jäsenistö saa myös tarjouksia ja etuja
yhteistyökumppaneilta. Parhaimpana jäsen etuna lienee kuuden
15€ Green Fee:n saaminen Vierumäen kentille. Edullisella jäsenmaksulla paljon hyviä etuja, hienoa!
Loppuun haluaisin mainita vielä yhdestä asiasta johon
olemme ja tulemme kiinnittämään paljon huomiota on viestintä.
Pääkanavana toimii myös jatkossa sähköpostit. Niiden lisäksi
seurallamme on omat nettisivut www.vigs.fi joita kehitetään
jatkuvasti lisää. Lisäksi ViGS:lla on omat sosiaalisen median
kanavat Facebookissa, Twitterissa sekä Instagramissa joita

kannattaa ehdottomasti seurata. Paperista informointia sekä
viestintää olemme pyrkineet systemaattisesti vähentämään ja
kohdentamaan siitä säästyneet rahat sähköisen ja reaaliaikaisen
viestinnän kehittämiseen.
Kuulemme mielellämme palautetta ja kehitysehdotuksia
seuratoiminnan kannalta. Toimintaa kehitetään teidän ehdoilla
ja teitä varten.
Hyvää golfkautta toivottaen
seuran puheenjohtaja,
Juuso Ilkka

JÄSENEDUT
1. GOLFLIITON JÄSENYYS SEKÄ TASOITUKSEN YLLÄPITO
Vierumäen golfseuran (ViGS) jäsen saa jäsenmaksun maksettuaan Suomen Golfliiton jäsenkortin eBirdien, joka oikeuttaa
pelaamaan muilla kentillä green fee-maksua vastaan. Seura
vastaa jäsenen tasoituksen ylläpidosta caddie mastereiden
toimesta. Jäsen on vakuutettu Suomen Golfliiton vakuutusturvalla johon kuuluu tapaturma- ja vastuuvakuutus sekä golfliiton
jäsenetuihin. Jäsenet saavat Suomen Golfliiton julkaiseman
Golflehden kotiin kannettuna kuitenkin niin, että lehtiä lähetetään yksi (1) kappale per talous. eBirdiestä löydät lisätietoa
seuran, sekä golfliiton nettisivuilta.
2. VIGS:N PELIOIKEUKSIEN KÄYTTÖ
Jäsenillä on oikeus käyttää Vierumäen Golfseuran omistamia
pelioikeuksia Cooke- ja Classic-kentille niin, että jäsen maksaa 15€ pelaamisestaan per kerta caddiemasterille. Pelioikeuksia seuralla on käytössä päivittäin 8kpl Cookelle ja 2kpl
Classicille. Pelioikeuksia käytetään varausjärjestyksessä.
Kullakin jäsenellä on oikeus varata neljä (4) kertaa pelioikeus
käyttöönsä Cookelle ja kaksi (2) kertaa Classicille.
Varaukset on aina tehtävä golfbox:n kautta. Kaikki varaukset
lasketaan jäsenen 4+2 pelioikeuksista (ml. saman päivän
tehdyt varaukset). Etukäteen varatut pelioikeudet on aina
peruttava golfboxista. Samoin tulee muistaa peruuttaa varattu
tiiaika. Muutoin tiiajan varauksesta peritään voimassaolevan
hinnaston mukainen ”no-show” maksu. Maksuvälineinä käy
käteinen, Visa electron, ja debit/credit Visa sekä Master Card.
Pelioikeutta ei voi käyttää kilpailujen yhteydessä.Pelioikeuksien käytöstä lisätietoa: www.vigs.fi/pelioikeuksien-varaus
3. CHALLENGE TOUR
ViGS järjestää jäsenilleen tapahtuman Challenge Tour kilpailun yhteydessä. Jäsenenä pääset seuraamaan kisaa aitiopaikalta.
4. MESTARUUSKILPAILUT
Jäsenellä on oikeus osallistua seuran mestaruuskilpailuihin
ilman kilpailumaksua. Kenttäyhtiöt sen sijaan veloittavat kilpailuun osallistumisesta kulloinkin voimassa olevan maksun, jota
ei luonnollisesti peritä niiltä pelaajilta joilla on voimassaoleva
pelioikeus kulloinkin pelattavana olevalle kentälle.

5. OSALLISTUMISOIKEUS SEURAN
KISOIHIN JA TAPAHTUMIIN
Jäsenellä on oikeus osallistua seuran järjestämiin kilpailuihin,
tapahtumiin ja toimintaan näiden osalta määrättyä vastiketta
vastaan. Esimerkiksi Perhemalja ja Reikäpelit sekä toimikuntien
omat kilpailut/tapahtumat.
6. TALVIHARJOITTELU
Jäsenellä on oikeus osallistua seuran järjestämään talviharjoitteluun ilmaiseksi Vierumäki-hallissa.
7. KILPAILUMATKAKORVAUKSET
Edustuspelaajilla on oikeus saada korvausta kilpailukuluistaan
edustaessaan Vierumäen Golfseuraa matkakorvaussäännöstön mukaisesti.
8. JUNIORIEDUT
Juniorijäsenellä on oikeus maksettuaan liittymismaksun
seuraan osallistua yhden kerran vastikkeetta seuran junioriharjoituksiin yhden kauden (kesä tai talvi) aikana. Tämän jälkeen
harjoituksista peritään kulloinkin voimassaoleva kausimaksu.
Seura järjestää seuran juniorijäsenille (alle 21 vuotiaille) junioripelioikeuksia seuran kotikentille, jotka ovat kaikkien juniorijäsenten haettavissa kulloinkin määrättyjen ehtojen mukaisesti.
9. JÄSENTIEDOTTEET
Jäsenellä on oikeus saada seuran tiedotteita sähköpostiosoitteeseensa sen jälkeen kun tämä on annettu ja tallennettu
seuran jäsenrekisteriin. Ilmoita sähköpostiosoitteesi: vigs@
vierumaki.fi.
10. YHTEISTYÖKUMPPANIT
Vierumäellä toimivat eri palveluiden tarjoajat kohdistavat
tarjouksia Vierumäen Golfseuran jäsenille, joita on mahdollista
käyttää jäsenkorttia (eBirdie) vastaan.

KILPAILU- JA
TAPAHTUMAKALENTERI
Ajantasaisimman kilpailu- ja tapahtumakalenterin läydät
Vierumäki Golfin sivuilta osoitteesta: www.vierumaki.fi/golf.
Seuran kilpailut löydät Vierumäki Golfin ylläpitämästä kilpailukalenterista, mutta sen lisäksi myös seuran nettisivuilta kohdan
Kilpailut ja Tapahtumat alta.
Huomioithan, että Vierumäki Golfin nettisivuilta löydät parhaiten kentän kuntoon, kilpailuihin, ajanvaraukseen sekä pelioikeusilmoituksiin liittyvät asiat. Seuran nettisivuilla puolestaan
tiedotetaan seuran jäsenistöä koskevia asioita. Nämä kaksi
nettisivua www.vigs.fi ja www.vierumaki.fi/golf kannattaa
laittaa nettiselaimeen ylös. ViGS tiedottaa omien nettisivujen
lisäksi ajankohtaisista asioista myös sosiaalisessa mediassa
(Facebook, Twitter, Instagram).

SEURAN KILPAILUT
VIIKKOKILPAILUT
Kisa pelataan joka viikko Classic-kentällä. Kilpailumaksu 5€/
kierros. Peliaika lauantaista-torstaihin. Ilmoittautuminen caddiemasterille ennen kierrosta. Maksimi kierrosmäärä viikossa
on kaksi. A- ja B-kilpailusarjat. Palkitaan viikkokohtaisesti sekä
kauden päätteeksi.
REIKÄPELIT
Pelataan yhdessä sarjasssa kauden mittaan (SCR). Kisa
pelataan backtiiltä. Pari sopii keskenään peliajan, ottelut
voidaan käydä millä kentällä tahansa.
PERHEMALJA
Kahden hengen Greensome. Parin pitää olla samaa sukua
tai asua samassa taloudessa. Molempien pitää olla seuran
jäseniä. Ottelu voidaan pelata millä kentällä tahansa.
MESTARUUSKILPAILUT
Mestikset pelataan elokuussa Classic- ja Cooke-kentillä.
A-sarja 3 x kierros, B-sarja sekä naiset 2 x kierros. Kisat
pelataan LA-SU.

TOIMIKUNNAT
Toimikuntien kautta järjetetään konkreettisia tapahtumia ja
kilpailuja eri ryhmille. Seurassamme toimii kuusi eri toimikuntaa:
Nuoriso-, Nais-, Mies-, Seniori-, Kilpailu sekä Klubi- ja Tasoitustoimikunta. Toimikuntien toiminnasta vastaa ko toimikunnan
puheenjohtaja. Toimikuntien toimintaan ja vastuisiin pääset
helpoiten tutustumaan lisää www.vigs.fi/toimikunnat.

KILPAILUTOIMIKUNTA
Seuran kilpailutoiminnasta vastaa kilpailutoimikunta
yhteistyössä Vierumäen golf-yhtiöiden (Vierumäki Golf
Oy ja Vierumäki Golf Club Oy) kanssa. Tavoitteena
on jäsenistön aktivointi ja kilpailijamäärän kasvattaminen seuran tapahtumissa kuluvalla kaudella. Seuran
jäseniä tiedotetaan mahdollisimman hyvin kilpailuista
seuran nettisivuilla ja jäsenistölle pyritään tarjoamaan
etuja näihin kilpailuihin liittyen. Tapahtumien järjestämisessä pyritään ottamaan huomioon jäsenistön toiveita
ja ideoita.
Toiminta:
•Seura järjestää talviharjoitteluvuoron ja opetusta
talviharjoittelupaikalla.
•Jäsenille 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.

JUNIORITOIMIKUNTA

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.

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.
Toiminnan keskiössä on ennen kaikkea hauskuus, jota
pyritään korostamaan kaikessa tekemisessä.

Tapahtumat:
•Kaveripäivät – Kauden aikana järjestetään 2-3
päivää, jolloin harrastejuniorit saavat tuoda kaverin
harjoituksiin.
•24h Golf – varainkeruutapahtuma järjestetään ja sitä
pyritään kehittämään ja aktivoimaan muitakin toimikuntia ja seuran jäseniä.
•Alueellisen junioritoiminnan kautta tulevat yhteiset
valmennuspäivät.

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.
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.
KILPARYHMÄ
Ryhmä harjoittelee erillisen suunnitelman mukaan läpi
vuoden. Juniorit valitaan ryhmään. Valinnasta vastaavat
valmentajat ja juniorivastaava.

KLUBITOIMIKUNTA
Klubi- ja tasoitustoimikunta luo tapahtumia sekä tilaisuuksia
jäsenistölle (Me-hengen parantaminen) ja vastaa lisäksi
tasoitustoiminnasta. Tavoitteena on saada jäsenistöä osallistumaan mahdollisimman aktiivisesti 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, seuran jäsenistölle suunnatun Challenge Tourin
yhteydessä järjestettävän tapahtuman, kauden päättäjäiset
ja pelimatkoja jäsenille. Vaikkakin Me-hengen kasvattaminen kuuluu toimikunnan vastuulle, mutta siihen toivotaan
myös jokaisen jäsenen omaa panosta.

SENIORITOIMIKUNTA

NAISTOIMIKUNTA

MIESTOIMIKUNTA

Senioritoimikunnan vastaa seniori-ikäisten (naiset ja
miehet 50v+) harjoitus- ja kilpailutoiminnasta. Lisäksi
toimikunta 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.
Senioritoimikunta pitää aktiivisesti yhteyttä kaikkiin
seuran senioreihin ja järjestää yhteisiä matkoja, kilpailu-, harjoittelu- ja opetustilaisuuksia. Lisäksi toimikunta
pitää yhteyttä alueen muihin senioritoimikuntiin.

Naisille suunnatusta toiminnasta vastaa naistoimikunta.
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. Toimikunta
järjestää naisille suunnattuja kisoja sekä ystävysotteluita.

Miestoimikunta järjestää yli 21-vuotiaille miehille
toimintaa (painopiste 21-50v miehet) pilke silmäkulmassa. Tavoitteena on pyrkiä aktivoimaan miehiä yhä
enemmän mukaan seuran toimintaan ja kehittää rentoa
yhdessäoloa sekä kulttuuria läpi seuran sekä klubihengen.

Seuran sisäiset kilpailut:
•Toimikunta nimeää joukkueet Seuraotteluihin Hartola
vastaan sekä 10-seuran kisaan
•Talvella pelaamme Areenassa lähipelisarjan
•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

Toiminta:
•Valtakunnallinen naistenpäivän tapahtuma.
• Yleisesti kannustetaan naisjäseniä osallistumaan
Seuran tapahtumiin, mestaruus kilpailuihin elokuussa sekä
Viisleideistä kisaan.
•Ladies open Cookella ja Teatterigolf Classicilla
•Kapteenskan mulligan kisa
•Ystävyysottelut
•Lyönti- ja lähipelikoulutusta järjestetään kesäkaudella
erillisen suunnitelman mukaan.
•Klubikisat
•”Birdie puita” jatketaan sekä Cookella että Classicilla.
•Naisten peli illat järjestetään kesäkaudella joka torstai.
•Mahdolliset reikäpelit naisille järjestetään, mikäli
vähintään 8 hlöä osallistuu kisaan.

Miestoimikunta on suunnitellut seuraavat tapahtumat:
•Pelimatkat vieraskentille. Ohjelmistossa perinteisesti
uhoa, vitsien selittelyä, kalustovertailua ja reipasta
kisailua pilke silmäkulmassa. Pelimuoto sovitaan konsensuksella menomatkan aikana. Parhaat palkitaan.
• Shootout kisa. Aloitetaan teeltä 1 ja pelimiesten
määrän mukaan suunnitellaan etukäteen 2-3 vaihtoehtoista toteutustapaa.

Mistä löydän tietoa?
Klikkaa alla olevaa otsikkoa niin pääset
suoraan oikeaan osoitteeseen.

Jäsenedut
Seuran pelioikeuksien varaaminen
Säännöt
Kilpailut ja tapahtumat
Toimikunnat

