
Vierumäen Golfseura ry:n puheenjohtaja 28.3.2021 alkaen  

 

Ilkka Laanti, 60-vuotias, Vantaan Tikkurilasta. 

Olen hyvin helposti lähestyttävä, kuunteleva, asioihin tarttuva ja 
aikaansaava henkilö, joka ei jätä hommia kesken.  

Pyrin huomioimaan kaikki seuran jäsenet, niin aloittelevat kuin jo 
pidemmällä päässeet – ikään ja sukupuoleen katsomatta. Haluan olla 
mukana rakentamassa Vierumäki Golfista yhteisöä, johon on helppo tulla 
ja missä on hyvä olla.  

Taustatietoja  

Olen ollut mukana vakituisessa työelämässä 38-vuotta. Tästä ajasta 35- 
vuotta johtavassa asemassa, toimitusjohtajana tai talousjohtajana. Lisäksi 
olen toiminut myös lähes 10 eri osakeyhtiön hallituksessa edustamassa 
osakkeenomistajia, ilman omaa omistajuutta. Hallitustyöskentely ja 
hallituksen vastuut ovat tuttuja ja koen hallitustyön erittäin antoisaksi ja 
mielenkiintoiseksi.  

Meillä on vaimoni kanssa vapaa-ajan asunto Vierumäellä Chalets-yhtiössä, 
jonka hallituksessa olen toiminut 9-vuotta, nyt on menossa toinen vuosi 
puheenjohtajana. Olen mukana myös Vierumäen kiinteistöyhtiöiden 



puheenjohtajien yhteisessä foorumissa, missä keskustellaan mm. 
yhteisistä asioista Vierumäen uusien omistajatahojen kanssa.  

Golfia olen pelannut harrastusmielessä 20-vuotta, josta nyt alkava kausi on 
10. Vierumäellä. Vietän lähes kaiken vapaa-ajan ympäri vuoden 
Vierumäellä ja viimeisen, poikkeavan koronavuoden aikana olen myös 
työskennellyt useasti Vierumäeltä käsin. Yöpymisvuorokausia on kertynyt 
Vierumäellä enemmän kuin kotona Vantaan Tikkurilassa.  

Golf -seuratoimintaan olen osallistunut tähän asti vain jäsenenä, mutta 
seura- ja yhdistystoiminta on ollut osa vapaa-ajan harrastustani.  

Tikkurilan Palloseura on Vantaalla toimiva jalkapallon suurimpiin 
erikoisseuroihin kuuluva seura, pelaavia jäseniä reilut 1000. Toimin 
TiPS:ssä 20-vuotta valmentajana ja 10-vuotta seuran puheenjohtajana. 
Samaan aikaan toimin myös 4-vuotta Palloliiton Uudenmaan Piirin 
hallituksessa, josta ajasta 2-vuotta Piirin puheenjohtajana. Jalkapallon 
kautta seura-, yhdistys- ja liittotason toiminnot ja toiminta ovat tulleet 
hyvin tutuiksi.  

ViGS:n puheenjohtajan pestin otan vastaan nöyränä, mutta innostuneena. 
Odotan kohtaavani mielenkiintoisia ihmisiä ja asioita, erityisesti käyn-
nistyvänä kautena, joka on ensimmäinen, jolloin molemmissa kenttä-
yhtiöissä on uudet pääomistajat. Odotan mielenkiinnolla työskentelyä 
kenttäyhtiöiden sekä Lahden Golfin kanssa.  

Pelikenttä on kunnossa. Seuran toimikunnat toimivat aktiivisesti ja 
järjestävät erilaisia jäsenistölle suunnattuja tapahtumia. Toiminta-
suunnitelma talousarvioineen osoittavat sen, että seuran perustyö on 
tehty hyvin.  

Tehdään tulevasta golf-kaudesta hyvä kausi olosuhteet huomioiden. 
Pidetään itsestämme ja läheisistämme huolta ja toimitaan vastuullisesti.  

Terveisin  

Ilkka Laanti  


