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1. YLEISTÄ 

 
Vuosi 2019 oli seuran 31. toimintavuosi. Tilinpäätös osoittaa toimintakaudelle 2019 +2971,62€ 
ylijäämää. Seuran talous on kunnossa kauden 2019 jälkeen. Hallitus kokoontui yhdeksän 
n (9) kertaa toimintakauden aikana.  

Seurassa oli 31.12.2019 yhteensä 1659 jäsentä. Nettolisäys vuoden 2019 aikana oli +82 jäsentä. 

Talouden hoidossa ja suunnittelussa yhteistyötä Accountor 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 2019 seuran omien nettisivujen (www.vigs.fi), sekä kutsujen ja tarjousten ulkoasua ja 
toiminnallisuutta kehitettiin. Viestintää toteutettiin myös sosiaalisessa mediassa, jonka aktiivisuus 
kasvoi jälleen. Kauden päätteeksi jäsenistölle toteutettiin jäsenkysely.  
 
Seuralla oli kauden aikana voimassaoleva Kotikenttäsopimus golfyhtiöiden kanssa. Jäsenistö pääsi 
pelaamaan seuran pelioikeuksilla neljä kertaa Cookelle 15€ hintaan ja Classicille kaksi kertaa 
kauden aikana 15€ hintaan. Pelioikeuksien varaaminen toteutettiin 2018 tapaisesti golfboxin 
kautta. 
 
Golfyhtiöiltä hankittiin ostopalveluna valmennusta seuran eri toimikunnille. Painopisteenä 
valmennuksessa oli juniorit.  
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
Liittymis- ja jäsenmaksut olivat seuraavat: aikuiset 50€/67€ ja juniorit 0€/33€.  
 
Toiminnassa noudatettiin vuodelle 2019 laadittua toimintasuunnitelmaa. 2018 hyväksyttyihin 
sääntöihin ei tehty muutoksia kauden 2019 aikana. 
 
Seura järjesti perinteiset seuran vastuulle kuuluvat kisat: Mestaruuskisat, viikkokilpailut, 
perhemalja sekä reikäpelit. Seura osallistui lisäksi Rukka Openin järjestelyihin. Lisäksi toimikunnat 
järjestivät useita omia tapahtumia kauden aikana. 
 
2. HALLITUS  

 
Hallitus valittiin 2018 syyskokouksessa. Hallitus järjestäytyi seuraavasti 2019 alussa: 

• Puheenjohtaja Juuso Ilkka 

• Varapuheenjohtaja ja kilpailutoimikunnan puheenjohtaja Aarre Salonen 

• Rahastonhoitaja, sihteeri ja klubi- ja tasoitustoimikunnan puheenjohtaja Jyrki Aaltonen 

• Lady kapteeni ja naistoimikunnan puheenjohtaja Mia Himanen 

• Kapteeni Pekka Aalto 

• Nuorisotoimikunnan puheenjohtaja Ville Vaimala 

• Senioritoimikunnan puheenjohtaja Pasi Luumi 

• Miestoimikunnan puheenjohtaja Jarmo Airamo 

• Vierumäki golf oy:n edustaja hallituksessa Tapani Ilkka 

Varsinainen toiminnantarkastaja oli Jukka Pekkala ja varatilintarkastaja Ilmari Hakala. 
 
Uusia toimikuntia ei kauden 2019 perustettu, eikä aiempia lakkautettu. 
 
3. YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ 

 
Kokoukset  
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 3.3.2019 ja syyskokous 24.11.2019.  
 
Jäsenistö  
Seurassa oli 31.12.2019 yhteensä 1659 jäsentä (miehiä 957, naisia 521. Junioreita 181, joista  
poikia 133 ja tyttöjä 48. Seniorimiehiä 512 ja -naisia 359). Seuran jäsenistöstä 45% on Päijät-
Hämeestä, 49% Uudeltamaalta ja loput 6% muualta Suomesta tai ulkomailta. Jäsenmäärä kasvoi 
82 pelaajalla kauden 2019 aikana. Liittyneitä kauden aikana 179 ja eronneita/erotettuja 97.  
 
Kunniajäseniä seurassa oli neljä (4) kappaletta vuoden 2019 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 2019 oli +2971,62 ylijäämäinen.  

Seuran taloudellinen tulos kaudelta 2019 oli budjetoitua parempi. Budjetti suunniteltiin ja 
hyväksyttiin vuosikokouksessa tarkoituksella alijäämäiseksi. Budjetti vuotta 2019 varten tähtäsi – 
n. -1000€ tulokseen. Budjetissa pitäydyttiin hyvin ja toimintasuunnitelman mukaiset tapahtumat 
saatiin toteutettua ja tuloja kertyi kassaan suurehkon jäsenliittymisen johdosta. Seuran oma 
pääoma vuoden 2019 jälkeen oli 113 296,88€, josta seuran omistamien golfosakkeiden osuus oli 
82 283,15 ja likvidit rahavarat 31 013,73€.  

5. NAISTOIMIKUNTA 

Kauden avajaistilaisuudessa lauantaina 13.4.2019 oli runsaasti väkeä ja tunnelma oli välitön. 
Tilaisuudessa käytiin läpi kauden ohjelmaa, Ville Vaimala kertoi kehonhuollosta ja Anna-Mari Finni 
opasti kauneuden ja terveyden ylläpidosta. Lisäksi naistoimikunta esitteli Sportit-kaupan uutta 
golfkesämuotia. Runsas arpajaisvoittopöytä toi osallistujille, kuin myös järjestäjille paljon hyvää 
mieltä.  

Ystävyysottelu Rönnäs-ViGS pelattiin helatorstaina 30. toukokuuta Vierumäellä, Classic kentällä. 
Pelimuoto oli pistebogey. Voittopokaali jäi tällä kertaa Vierumäen Golfseuran Leideille. Kilpiluun 
osallistui 19 ViGS:n naispelaajaa.  

Naisten Sunnuntai 10.6. peruttiin vähäisen osallistuja määrän takia.  

Vierumäki Ladies Open, Ellin swingit pelattiin 21.7. Cookella. Ilmassa oli iloa ja hersyvää naurua, 
mutta myös haikeutta, kun kyseessä oli Elli Lemmenharjun muistokilpailu. Osallistujia kisassa oli 
nelisenkymmentä, joista peräti 16 palkittiin.  

Ystävyysottelu KoskiGolfin leidien kanssa pelattiin 24.8. Kuusankoskella. Ottelu pelattiin kauniissa 
auringon paisteessa. Voiton veivät KoskiGolfin leidit. ViGS:n pelaajia paikalla oli vain 7 henkilöä.  

Seuran mestaruuskisoihin elokuussa osallistui 15 naista.  

Kolme parasta naisten sarjassa olivat: 1. Kaija Karjalainen 150 2. Anne Valkjärvi 151 3. Maiju 
Tuominen 153  

Kausi päätettiin perinteisesti Kapteenskan mulliganeilla 6. syyskuuta. Tilaisuudessa palkittiin Ladies 
Ecletic -kisaan osallistuneita sekä Mulligan kisan paras leidi.  



 

 

 

 

 

Naistoimikunta kokoontui 6 kertaa. Jäsenet Mia Himanen (ladykapteeni, naistoimikunnan pj), 
Maritsa Ilkka, Kirsti Varis, Anne Valkjärvi, Riikka Pöllänen ja Hanna Savolainen. Viimeisessä 
palaverissa syyskuussa Mia Himanen irtisanoutui Lady Kapteenin ja naistoimikunnan 
puheenjohtajan tehtävistä. Uusi seuraaja valitaan syyskokouksessa. 

 
6. MIESTOIMIKUNTA  

Miestoimikunnan seitsemäs toimintakausi 2019 on takana. Päättyneen kauden toimikunnan 
kokoonpano oli Tomi Siltala, Jyrki Aaltonen ja Jarmo Airamo (pj).  

Miestoimikunnan tarkoituksena on järjestää seuran 21-vuotiaille ja vanhemmille seuran 
miesjäsenille aktiviteetteja golfin parissa.  

Miestoimikunta järjesti kaksi tapahtumaa kauden 2019 aikana. Näistä ensimmäinen oli pelireissu 
Nokialle, Nokia River Golfin vieraaksi tuulisena kesäkuun 29. päivän lauantaina. Pelattavaksi 
kentäksi valikoitiin uusittu Rock. Kovien koitosten tuloslaskenta oli armollisin parhaille: Parhaan 
scratch-tuloksen taiteili Eetu Tiainen ja paras hcp-tulos ilmestyi Sauli Ylitalon korttiin. Pelureita oli 
mukana kaikkiaan 20.  

Se toinen miestoimikunnan tapahtuma järjestettiin Vierumäellä lämpimänä ja aurinkoisena 
perjantai-iltana heinäkuun 26. päivä. Pelimuotona oli ShootOut ja peliareenana Coach-kenttä. 
Aloitimme kisailut klo 18 Coachin ykköstiiltä ja mukana kisan alussa oli kaikkiaan 16 urhoa. 
Pelisapluunan mukaisesti aina huonoimman tuloksen tehnyt pelaaja tipahti väylä kerrallaan ulos 
siirtyen kannustus- ja huoltojoukkoihin. Tasapeleissä tipahtaja ratkottiin sudden death -
menetelmällä greenibunkkerin kautta reikään saakka pelaten. On selvää, ettemme pelien 
tuoksinassa päässeet ohittamaan 7 Minutes Break Baria nauttimatta sen tarjonnasta. Taitavin oli 
Eetu Tiainen ja Eetu pokkasikin ykköspalkintona vapaalipun Klubitoimikunnan järjestämälle seuran 
syyskuiselle Viron pelireissulle. Tapahtumassa oli varattuna Kuntokylästä mökkimajoitus 
innokkaimmille saunojille ja yöpyjille. Makkaraa, perunasalaattia ja kahvia riitti kaikille halukkaille! 

7. NUORISOTOIMIKUNTA  

Lasten ja nuorten jäsenmäärä oli 181 junioria. 

Aktiiviset toimijat 

Toiminnan yleissuunnittelusta ja organisoinnista vastasi nuorisovastaava yhdessä 
nuorisotoimikunnan kanssa. Toteutukseen osallistui hänen lisäkseen neljä ohjaajaa. Kilparyhmän  



 

 

 

 

valmennuksesta vastasi Golf Pro Ville Vaimala. Harrastajaryhmän valmennuksesta vastasivat Ville 
Vaimala ja nuorisotoimikunnan jäsenet. 

Harjoitukset 

Junioriharjoitukset järjestettiin kerran viikossa, maanataisin aikavälillä 6.5. – 30.9. 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.  
 
Junioripelioikeudet 
 
Kesän 2019 junioripelioikeuden hankkineita oli yhteensä xx junioria.  

         
Kilpailut 
 
Suomen Golfliiton alueelliselle Future tourille ja Junior challenge tourille 
osallistui seuran juniorijäseniä. Seuraa edustettiin myös FJT kilpailuissa.  
 
Future Tour Kaakko alueella Tytöt 16-vuotta sarjan kokonaiskilpailussa 1. Sandra Palin 
ja 2. Maiju Tuominen. 
 
Toimikunnan kokoukset ja ohjaajakoulutus 
 
Nuorisotoimikunta kokoontui kaksi kertaa varsinaiseen kokoukseen. 
 
Tapahtumat 
 
Kesäkauden avajaiset pidettiin 25.5. Mukana Mikko Lehtovuori. 
Kesäkauden päätöskisa 9.9. 
Kauden päätöstapahtuma 30.9. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
8. SENIORITOIMIKUNTA  

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

Senioreiden toiminta oli ympärivuotista ja pääpaino on erityyppisissä kilpailutapahtumissa sekä 
Vierumäki Oy:n kansainvälisten kilpailujen talkootehtävissä.  

Vuoden aikana järjestettiin kaikkiaan 13 eri kilpailua sekä uutuutena 6 osakilpailun viikkokisa, 
joissa osanottajia oli kauden aikana yhteensä 358, joka oli 6 vähemmän kuin vuonna 2018.  

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 ja Merja Hilden  

• Naisten HCP Liisa Hirvonen  

• Miesten SCR Hannu Räikkönen  

• Miesten HCP Jouko Leskinen  

Kesän 2019 pelimatka kodikkaalle maalaismiljöössä olevalle Annila golfin kentälle. Matkaa 
lähettiin aamuvarhain Heinolan turistipysäkiltä 24 pelaajan voimin. Mukavan ja nautinnollisen 
golfpäivän täydensi hyvät ruuat kierroksen päätteeksi hyvässä seurassa.  

Kesä jatkui tutusti kestävyyskisan (36 reikää), seuran seniorimestaruuskisojen, seuran 
mestaruuskisojen. Pekan leivän kisan, kinkkukisan ja kahden mailan kisan merkeissä. Toisen kerran 
pelatun JunnuSennut (50-60v) vastaan SennuSennut + 60v Raider Cup 12 henkisin joukkuein voitti 
tällä kertaa JunnuSennut pistein 10-8 Molemmissa joukkueissa oli neljä naispelaajan ja kahdeksan 
miespelaajaa.  

Kesän mittaan pelattiin myös senioreiden oma viikkokisa uusitulla Classic kentällä. Tämä kisa 
keräsi keskimäärin 13 pelaajaa/kisa. Monet osallistuvat myös seuran normi viikkokisaan, joten 
senioreiden omalle viikkokisalle ei näytä olevan tarvetta.  

Senioreiden mestarit kaudella 2018:  

• M50 Jyrki Aaltonen  

• N50 Pirjo Elfvengren 

• N60 Kaija Karjalainen 

• M60 Sakari Karjalainen 

• Veteraani naiset Päivi Sinkkonen 

• Veteraani miehet Esa Rönkkönen  

 



 

 

 

 

Kulunut kesä oli siis toiminnan täyteinen, mutta lisää väkeä mahtuu ja kaivataan mukaan 
tapahtumiin.  

Valtakunnallisissa senioreiden Tourilla Esa Rönkkönen saavutti M70 sarjan HCP sarjan voiton, ollen 
myös SCR-tourilla sijalla 7. Kari Kivilompolo sijoittui vastaavasti M65 SCR-tourilla sijalla 8. 

9. KILPAILUTOIMIKUNTA  
  
Kilpailukausi 2019 oli Vierumäen golfseurassa seurassa tavanomaisen vilkas. Kilpailutoimikunta 
yhdessä klubitoimikunnan kanssa vastasi seuran omien kilpailujen järjestämisestä jäsenistölleen 
kesän aikana. Näitä kilpailuja olivat kauden viikkokilpailut kesäkuusta syyskuuhun, perhemalja- ja 
seuran reikäpelimestaruuskilpailut kesäkuusta elokuuhun, Rukka-Open heinäkuussa ja varsinaiset 
mestaruuskilpailut elokuussa.  

Sportif- viikkokilpailut aloitettiin Classic-kentällä toukokuussa. Varsinainen kilpailu käsitti yhteensä 
15 osakilpailua. Kokonaiskilpailun ratkettua jatkettiin viikkokilpailuja yksittäisinä kilpailuina aina 
syyskuun loppuun asti. Pääpalkintona viikkokilpailun kokonaiskilpailussa eri sarjoissa oli seuran 
pelimatka Viroon syyskuussa.  

Perhemalja- ja reikäpeli-kilpailut pelattiin Classic-kentällä. Perhemaljaan osallistui 12 paria ja 
reikäpelisarjaan 26 kilpailijaa. Molemmissa kilpailuissa pääpalkintoina oli seuran pelimatka Viroon 
syyskuussa.  

Rukka-Open järjestettiin Classic-kentällä heinäkuun alussa seuran ja kilpailutoimikunnan 
järjestämänä. Kilpailutapahtuma oli onnistunut ja se keräsi kaikkiaan 70 osallistujaa eri sarjoihin. 
Rukka-Openia päätettiin jatkaa myös tulevina vuosina seuran järjestämänä kilpailuna.  

Kauden päätapahtuma eli mestaruuskisat pelattiin kaudella 2019 elokuussa sekä Classic- että 
Cooke-kentillä. Mestaruudet ratkottiin miesten A- ja B sarjoissa sekä naisten sarjassa. A-sarja 
pelasi kisaviikonloppuna lauantaina kaksi kierrosta Classicilla ja sunnuntaina yhden kierroksen 
Cookella. Muissa sarjoissa kilpailu käsitti kaksi kierrosta, yksi kierros molemmilla kentillä. Palkinnot 
jaettiin kilpailujen jälkeen tapahtumapaikalla. Mestaruuskilpailuihin otti osaa kaikkiaan 111 seuran 
pelaajaa ( A-sarja 57, B-sarja 39, naiset 15).  

Kauden 2019 viikkokisojen voittajat:  

Viikkokilpailu A-sarja: Santeri Bau  

Viikkokilpailu B-sarja: Leena Samula  

Reikäpeli:  



 

SCR sarja: 1) Arttu Kivikangas 2) Mika Mikkonen 3) Eetu Tiainen  

Perhemalja: Arja ja Erkka Kivikangas  

Mestaruuskilpailut:  

Miehet  

A sarja: 1) Santeri Bau 2) Ville Vaimala 3) Panu Palomäki  

B sarja: 1) Harri Hoffren 2) Petri Tuominen 3) Mika Virta  

Naiset  

HCP: 1) Kaija Karjalainen 2) Anne Valkjärvi 3) Maiju Tuominen  

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 2020 seuran omaa kilpailutoimintaa tullaan kehittämään entisestään ottaen huomioon 
kaudelta 2019 saadut kokemukset ja palautteet. 

 
10. KLUBITOIMIKUNTA 

Klubitoimikunta kokoontui kaksi kertaa kauden aikana ja yhteydenpitoa oli lukuisia kertoja 
toimikunnan jäsenten kesken. Toimikunnan päätehtävät jakaantuivat Challenge Tour kestitykseen, 
päättäjäisjuhlien valmisteluihin ja seuraotteluihin.  

Challenge Tour yhteydessä Vierumäellä seuralla oli oma teltta Cooken 7. väylän reunalla 
perjantaina, lauantaina ja finaalipäivänä sunnuntaina. Seuran jäsenille oli tarjolla kahvitusta ilman 
vastiketta ja saman aikaisesti myytiin Sportif:in jäsentuotteita. Jäsenet ottivat hyvin tilaisuudesta 
vaarin ja heitä nähtiinkin runsaasti ravitsemassa ja katsomassa huippugolfia kolmen päivän aikana.  

Seuran päättäjäisjuhlat pidettiin syyskuun lopulla. Päätösjuhlassa palkittiin seuran kilpailujen 
menestyneet pelaajat, syötiin erittäin hyvää Vierumäen buffee illallista sekä kuunneltiin Irinan 
ihania balladeja vuosien varrelta.  

Seuraottelut pelattiin normaaliin tapaan. Hartolaa vastaa Vierumeällä Classic kentällä ja tuo ottelu 
hävittiin 6:lla pb pisteellä. Sen sijaan Laukaan Peurunkagolfia vastaan voitettiin 1:llä pb pisteellä 
vieraissa.  

Jäsenistölle järjestettiin myös ennen kauden alkua sääntökoulutusta Suomen Golfliiton 
kansainvälisen tuomarin Timo Huvisen johdolla. Tilaisuus oli tärkeä uudistuneiden sääntöjen osalta 
ja tilaisuuteen osallistui mukava määrä seuran jäseniä.  



 

Klubitoimikuntaan kuuluivat kauden 2019 aikana: Jyrki Aaltonen (pj), Mia Himanen, Pekka Aalto, 
Jukka Pekkala ja Repe Harmanen. 

 

 

11. LOPUKSI  

 

Kaudella 2019 aktivoiduttiin jäsenrekrytoinnissa, joka onnistui erittäin hyvin. Alkuvuodesta sekä 
kevään aikana toteutetut rekrytoinnit kasvattivat seuran jäsenmäärää odotettua paremmin. 
Viestintää pyrittiin kehittämään yhteistyössä oy:n kanssa ja siirtämään tiedottamista yhä 
enemmän seuran nettisivuille. Perinteikkäät tapahtumat järjestettiin ja kenttien hyvän kunnon 
johdosta niihin osallistui selvästi aiempia vuosia enemmän jäsenistöä. Loppukauden aikana 
jäsenistölle suoritettiin jäsenkysely, josta seura erittäin hyvää palautetta sekä hyviä 
kehitysideoita tulevia vuosia varten. 

Seuran tulee palvella jäsenistöään. Tulevien vuosien aikana yhteisöllisyyteen sekä aktiivisuuteen 
on syytä panostaa. Seuratyön tulee kuitenkin uudistua rohkeasti, koska golf elää murroksessa.  

Seuran talous on kunnossa ja jäsenmäärä on kasvanut sopivasti. Perusta on kunnossa. Tästä on 
hyvä jatkaa seuraavia vuosia varten. 

 

Vierumäellä 10.2.2020 
 

  
Juuso Ilkka    Aarre Salonen 
Puheenjohtaja   Varapuheenjohtaja 

 
                  
 

 

 

 

 

 


