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1. YLEISTÄ 

 
Vuosi 2020 oli seuran 32. toimintavuosi. Tilinpäätös osoittaa toimintakaudelle 2020 1280,28€ 
ylijäämää. Budjetti oli suunniteltu -4915€ alijäämäiseksi. Hallitus kokoontui kuusi (6) kertaa 
toimintakauden aikana.  

Seurassa oli 31.12.2021 yhteensä 1655 jäsentä. Nettovähennys vuoden 2020 aikana oli -4 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.  
 
Viestinnän painopiste pidettiin seuran nettisivuilla sekä sosiaalisessa mediassa. Lisäksi 
hyödynnettiin sähköposteja jäsenistölle. 
 
Seuralla oli kauden aikana voimassa oleva Kotikenttäsopimus golfyhtiöiden kanssa. Jäsenistö pääsi 
pelaamaan seuran pelikoikeuksilla neljä kertaa Cookelle 25€ hintaan ja Classicille neljä kertaa 
kauden aikana 25€ hintaan. Pelioikeuksien varaaminen toteutettiin 2019 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€. Lisäksi hallitus 
kampanjoi liittymis- ja jäsenmaksua 80€:n hintaan. 
 
Toiminnassa noudatettiin vuodelle 2020 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 2019 syyskokouksessa. Hallitus järjestäytyi seuraavasti 2020 alussa: 

● Puheenjohtaja Juuso Ilkka 
● Nuorisotoimikunnan puheenjohtaja Ville Vaimala 
● Rahastonhoitaja, sihteeri ja klubi- ja tasoitustoimikunnan puheenjohtaja Jyrki Aaltonen 
● Lady kapteeni ja naistoimikunnan puheenjohtaja Anne Valkjärvi 
● Kapteeni Pekka Aalto 
● Varapuheenjohtaja ja Kilpailutoimikunnan puheenjohtaja Aarre Salonen 
● 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. 
 
 
3. YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ 

 
Kokoukset  
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 14.3.2020 ja syyskokous 15.11.2020.  
 
Jäsenistö  
Seurassa oli 31.12.2020 yhteensä 1655 jäsentä (miehiä 958, naisia 522,junioreita 175, joista poikia 
125 ja tyttöjä 50. Seniorimiehiä 523 ja naisia 366). Seuran jäsenistöstä 44%:a on Päijät-Hämeestä, 
50%:a Uudeltamaalta ja loput 6% muualta Suomesta tai ulkomailta. Jäsenmäärä pysyi suhteellisen 
samana vuoteen 2019 verrattuna. Liittyneitä kauden aikana 151 ja eronneita/erotettuja 155.  
 
Kunniajäseniä seurassa oli neljä (4) kappaletta vuoden 2020 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 kaupungilta.  
 
Tilinpäätös kaudelta 2020 oli 1280,28€ ylijäämäinen. 
 
Seuran taloudellinen tulos kaudelta 2020 oli suunnitelman mukaista parempi. Budjetti suunniteltiin 
ja hyväksyttiin vuosikokouksessa tarkoituksella alijäämäiseksi. Budjetti vuotta 2020 varten tähtäsi –
4915€ alijäämäiseen tulokseen. Budjetissa pitäydyttiin hyvin ja toimintasuunnitelman mukaiset 
tapahtumat saatiin toteutettua budjettia pienemmällä rahakehyksellä. Seuran oma pääoma vuoden 
2020 jälkeen oli 114 577,16€. 
 
 
5. NAISTOIMIKUNTA 

 
Keväällä 2020 naistoimikunnan tapahtumat jouduttiin perumaan koronan takia (avajaiset 25.4. ja 
Rönnäs ystävyysottelu 21.5.). 



	

 
Naistoimikunta piti kokouksia kolme: 11.1.2020, 14.3.2020, 14.6.2020. 
 
Seuran tarjoamia opetustunteja Villen ja Markon ohjaamina pidettiin 10 (heinä-syyskuussa) ja kesän 
aikana kirjattiin 108 osallistumista. 
 
Peli-iltoja pidettiin kolme, yksi kullakin kentällä. 
 
Ladies Open järjestettiin Classicilla 4.7. Mukana oli 39 naista ja yhteislähtö toimi hienosti. Voittaja 
oli Nuppu Hästbacka HGK 42p., toinen ja kolmas vigsiläiset Katariina Suominen 41p. ja Paula Sailas 
41p. Lähimmäs lippua väylällä 3 Niina Lampinen 1,81 m, väylä 11 Senja Kallio 0,97 m ja lähimmäs 
lippua kahdella lyönnillä väylällä 6 Nuppu Hästbacka 12,5 m. 
 
Aulangon Everstille tehtiin pelimatka 27.7. Mukana oli 20 VIGSin naista. Pelasimme pistebogey -
kisan, jonka voitti Aura Laento 36p., toinen Tarja Laitinen 36p. ja kolmas Kirsti Varis 34p. 
Joukkuekilpailuna oli Pink Ball -peli, jonka voitti Laitinen/Palomäki/Töyrylä/Varis -ryhmä. 
 
KoskiGolf ystävyysottelu pelattiin 30.8. Classicilla. KoskiGolfista oli mukana 7 ja Vierumäeltä 15. 
Voitto tuli selkeästi Vierumäelle185-166. Vierumäen 3 parasta oli Päivi Sinkkonen 41p., Tuula 
Töyrylä 39p. ja Katariina Suominen 35p. 
 
Kapteenskan Mulligan pelattiin Cookella 5.9. Pelaajia oli 17. Pelimuotona oli Ota tai Jätä -kisa, jossa 
pelaaja ottaa tulokseen valitsemansa 9 reiän tuloksen (kun väylä on pelattu pelaaja ilmoittaa ennen 
seuraavaa avausta ottaako vai jättääkö pelatun väylän pistetuloksen). Sade yllätti puolivälissä, 
mutta märkänäkin peli pelattiin iloisin mielin. Voittaja oli Pia Kalsta 29p. II Aino Kivisaari 25p. ja III 
Maritsa Ilkka 23p. Lähimmäs lippua (Cooke väylä 4) osui Ritva Vuorinen. Pelin jälkeen nautittiin Pavin 
grilli-illasta Vallu Lukan säestyksellä. 
 
Birdie puu: 
Cookella Eeva Romppanen 23 birdietä ja Classicilla Päivi Sinkkonen 9. 
 
Eclectic: 
Parhaan Eclectic-kierroksen (=ihannekierros, kultakin väylältä kauden paras tulos). pelasivat 
Cookella Eeva Romppanen 60p. ja Classicilla Tuula Töyrylä 65 p 
 
 
6. MIESTOIMIKUNTA  

 
Miestoimikunnan kahdeksas ja Koronan sävyttämä toimintakausi 2020 jäi taakse. Päättyneen 
kauden toimikunnan kokoonpano oli Tomi Siltala, Jyrki Aaltonen ja Jarmo Airamo (pj). 

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

Miestoimikunnalla oli suunniteltuna kolme tapahtumaa kaudelle 2020. Näistä ensimmäinen oli 25.4. 
sovittu pelimatka ja kauden avaus Vihti Golfiin, joka perinteisesti avaa kautensa ensimmäisten 
joukossa. Tapahtuma kuitenkin jouduttiin perumaan Koronan tuomien rajoitteiden takia. Toisaalta 
vähäluminen talvi ja aikainen kevät mahdollisti pelaamisen Vierumäelläkin jo huhtikuun alussa. 



	

Toinen miestoimikunnan tapahtuma oli pelireissu Hämeenlinnaan Aulanko Golfiin 4.7.2020. 
Reissussa oli mukana reilut 30 pelimannea. Ideana oli pelata ensin perinteinen Hugo (9r), syödä 
lounas välissä ja lounaan jälkeen vielä Eversti (18r) päälle. Näin tehtiinkin. Huonoa tuuria oli se, että 
päivästä tuli erittäin sateinen ja kukin kastui enemmän tai vähemmän. 

Kolmas tapahtuma oli lauantaina 1.8. klo 17 alkaen järjestetty ShootOut Coachilla. Idea oli vanha 
tuttu; huonoimman tuloksen tehnyt tipahti aina väylä kerrallaan pois, joko suoraan tai sitten sudden 
death-ratkaisulla. Keli suosi ja pelaajia oli 16. Suosion vuoksi ryhmä jaettiin kahtia, jotta peli eteni 
edes kohtuullista vauhtia. Ryhmät yhdistettiin, kun molemmissa oli jäljellä enää 2 miestä. Nämä 4 
jatkoivat tiukan taiston maaliin ja ShootOutin voiton korjasi Santeri Bau. Palkinnot jaettiin ja 
tapahtuma kruunattiin Paviljongilla grilli buffetissa sopivien virvokkeiden kera. 

ShootOut sai kovasti suosiota ja lisäkisailutoiveita. Siksi Miestoimikunta järjesti vielä toisenkin 
koitoksen lauantaina 5.9., mikä oli siten kolmas toteutunut tapahtuma kaudella 2020. Ilma oli jälleen 
mahtava ja syksyn pimeyttä välttäen pelit aloitettiin varmuudeksi jo klo 15. Pelaajia oli tällä kertaa 
paikalla 15 ja kahdessa ryhmässä edettiin ennätysnopeaan tahtiin, ehkäpä pelitavan tutuksi 
tulemisen ansiosta. Finaalissa voiton korjasi tällä kertaa Jarmo Airamo. Palkintojen jako ja jälkipyykit 
käytiin jälleen Paviljongilla grilliruoan ääressä. 

 

7. NUORISOTOIMIKUNTA  
 
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 1.6. – 28.9. 
Kauden harjoituksiin osallistui yhteensä noin. 15 eri junioria. 
 

Kilparyhmä 
Kilparyhmä harjoitteli valmentajan johdolla läpi vuoden oman kausisuunnitelman 
mukaan. Ryhmälle järjestettiin myös fysiikkavalmennusta. Kauden harjoituksiin 
osallistui yhteensä 5 eri junioria.  

   
Kilpailut 

 
Suomen Golfliiton alueelliselle Future tourille ja Junior challenge tourille 
osallistui seuran juniorijäseniä. Seuraa edustettiin myös FJT kilpailuissa.  
Veikka Viskari voitti reikäpeli pojat 18v SM-kilpailut ja oli ranking FJAR 6. 
 
 

Toimikunnan kokoukset ja ohjaajakoulutus 



	

 
Nuorisotoimikunta kokoontui kerran varsinaiseen kokoukseen kerran Teamsin 
välityksellä. 
 

Tapahtumat 
 

Kesäkauden avajaiset pidettiin 8.6. tapahtuma oli samalla kaveripäivä. 
Kesäkauden päätöskisa ja -tapahtuma 28.9. valopallogolf pimeässä 

 
 
8. SENIORITOIMIKUNTA  

 
Senioreiden kauden 2020 alkuperäisestä suunnitelmasta jouduttiin korona tilanteen vuoksi 
perumaan ainoastaan pelimatka johtuen bussilla liikkumisen riskeistä. Talvikauden lähipeli 
kilpailusarjasta jouduimme luopumaan sisäharjoittelun tilojen pienentyessä. Kauden pääpaino oli 
erityyppisissä kilpailutapahtumissa sekä Vierumäki Oy:n kansainvälisten kilpailujen 
talkootehtävissä.  
 
Kauden kohokohta oli Vigsin senioreiden voitto GKS (Griiniä Koko Seutu) kilpailusarjan 
joukkuevoitto sekä henkilökohtaisen kisan kolmoisvoitto järjestyksessä Sauli Ylitalo, Arto Laxström 
ja Pekka Porala. Ikuisesti kiertävä kiertopalkinto on nyt Vierumäen hallussa. Onnittelut kaikille 
joukkueen jäsenillä sekä henkilökohtaisessa kisassa menestyneille. 
 
 
Vuoden aikana järjestettiin kaikkiaan 12 eri kilpailua sekä uutuutena senioreiden oma reikäpeli 
mestaruuskisa. Kilpailuihin osanottajia oli kauden aikana yhteensä 315 ja ns. pääkisojen 
osallistujamäärät kasvoivat 5-15 pelaajalla/kilpailu. Par-3 lähipelisarjassa osanotto putosi n. 3-5 
pelaajalla/kisa. 
 
Talviharjoittelun jälkeen toukokuussa käynnistyi perinteinen par-3 kilpailusarja kuudella 
osakilpailulla. Lopputuloksissa huomioitiin kolme parasta tulosta.  
 
         - Naisten SCR  Merja Hilden 
 
  - Naisten HCP  Liisa Hirvonen 
 
  - Miesten SCR  Teuvo Maijala 
 
         - Miesten HCP  Teuvo Maijala 
 
Kesä jatkui tutusti kestävyyskisan (36 reikää), seuran seniorimestaruuskisojen, seuran 
mestaruuskisojen, Pekan leivän kisan, kinkkukisan ja kahden mailan kisan merkeissä. Kolmannen 
kerran pelatun JunnuSennut (50-60v) vastaan SennuSennut + 60v raider Cup 12 henkisin joukkuein 
voitti tällä kertaa SennuSennut pistein 11,5-7,5. Molemmissa joukkueissa oli neljä naispelaajan ja 
kahdeksan miespelaajaa.  
 
Senioreiden mestarit kaudella 2020:  



	

 
             - M50 Pasi Luumi 

 

- N50 Anne Averio 

 
- N60 Merja Hilden 

 
- M60 Timo Selonen 

 
- Veteraani naiset Päivi Sinkkonen  

 
- Veteraani miehet Pertti Hyppönen  

 

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

Kesän aikana pelattuun senioreiden reikäpeli kisaan osallistui kaikkiaan 21 pelaajaa, joista neljä oli 
naisia. Finaalissa Jari Pulkkinen otti mestaruuden tiukan taiston jälkeen Timo Selosesta. 
 
 
9. KILPAILUTOIMIKUNTA  

  
Kilpailukausi 2020 oli Vierumäen golfseurassa tavanomaisen vilkas. Vaikka covid-19 pandemia 
rajoitti pelaamista alkukaudesta, saatiin seuran kilpailut pelattua suunnitellusti kesäkuun alusta 
alkaen.  Kilpailutoimikunta yhdessä klubitoimikunnan kanssa vastasi seuran omien kilpailujen 
järjestämisestä jäsenistölleen kesän aikana. Näitä kilpailuja olivat kauden viikkokilpailut kesäkuusta 
syyskuuhun Classic-kentällä (15 osakilpailua) sekä Cooke-kentällä (10 osakilpailua), perhemalja- ja 
seuran reikäpelimestaruuskilpailut kesäkuusta elokuuhun, Rukka-Open heinäkuussa ja 
mestaruuskilpailut elokuussa. 
  
Sportif- viikkokilpailut aloitettiin Classic-kentällä kesäkuussa. Varsinainen kilpailu käsitti yhteensä 15 
osakilpailua, joissa pelattiin kaikkiaan 288 kierrosta. Kilpailuun osallistui kaikkiaan 42 pelaajaa 
kahdessa eri sarjassa (A-sarja 15 pelaajaa, B-sarja 27 pelaajaa). Heinäkuussa aloitettiin viikkokilpailut 
myös Cooke-kentällä. Cooke Weekly Challenge-kilpailu käsitti kaikkiaan 10 osakilpailua, joissa 
pelattiin yhteensä 49 kierrosta. Kilpailuun osallistui 11 pelaajaa Pb-sarjassa. 
  
Perhemalja- ja reikäpeli-kilpailut pelattiin Classic-kentällä. Perhemaljaan osallistui 9 paria ja 
reikäpelisarjaan 17 kilpailijaa. 
  
Rukka-Open järjestettiin Classic-kentällä heinäkuun alussa seuran ja kilpailutoimikunnan 
järjestämänä. Kilpailutapahtuma oli onnistunut ja se keräsi kaikkiaan 80 osallistujaa yhteensä Scr -
ja Hcp-sarjoihin. Rukka-Openia päätettiin jatkaa myös tulevina vuosina seuran järjestämänä 
kilpailuna. 



	

  
Kauden päätapahtuma eli mestaruuskilpailut pelattiin kaudella 2020 elokuussa sekä Classic- että 
Cooke-kentillä. Mestaruudet ratkottiin miesten A- ja B sarjoissa sekä naisten sarjassa.  A-sarja pelasi 
kisaviikonloppuna perjantaina ja lauantaina yhden kierroksen Classicilla ja sunnuntaina yhden 
kierroksen Cookella. Muissa sarjoissa kilpailu käsitti kaksi kierrosta, yksi kierros molemmilla kentillä.  
Ensimmäistä kertaa mestaruuskilpailujen historiassa miesten avoimessa sarjassa järjestettiin cut 
kahden ensimmäisen kierroksen jälkeen. Finaali-kierrokselle pääsi 30 parasta pelaajaa. Lauantain 
pelikierros pelattiin kaikkien sarjojen yhteislähtönä, minkä jälkeen järjestettiin yhteinen illallinen 
Cooken paviljongilla. Palkinnot jaettiin kilpailujen jälkeen tapahtumapaikalla. Mestaruuskilpailuihin 
otti osaa kaikkiaan 102 seuran pelaajaa (A-sarja 58, B-sarja 34, naiset 10). 
  
ViGS:n kilpailujen tulokset 2020 
  
Seuran mestaruuskilpailu 
  
A-sarja (54 hole, scr)       1. Veikka Viskari  221 
                                         2. Ville Vaimala 228 
                                         3. Marko Kiiskinen 231 
  
B-sarja (36 hole, hcp)      1. Vesa Huhtaniemi 139 
                                      2. Jouni Asikainen 144 
                                         3. Santtu Tiusanen 146 
  
Naiset (36 hole, scr)        1. Maiju Tuominen 162 
                                         2. Sandra Palin 167 
                                         3. Arja Kivikangas 182 
  
Reikäpeli mestaruuskilpailut (scr) 
  

1.  Arttu Kivikangas 
2.  Santeri Bau 
3.  Erkka Kivikangas 

  
Rukka Open - Classic      Scr              1. Eetu Tiainen 76 

            2. Arttu Kivikangas 77 
        3. Pasi Luumi 79 

  
                                         Hcp             1. Tapio Kivikangas 42p 
                                                               2. Aino Kivisaari 41p 
                                                               3. Petri Tuominen 41p 

  
Sportif-viikkokilpailu (15 osakilpailua) 
  
A-sarja 
                                         1. Jouko Turunen 94p 

2. Mika Mikkonen 75p 
3. Jari Saarinen 74p 



	

B-sarja 
1.  Jouko Leskinen 66p 
2.  Ilpo Räsänen 52p 
3.  Timo-Ylipihlaja 51p 

  
Cooke Weekly Challange (10 osakilpailua) 
  

1.  Eeva Romppanen 78p 
2.  Tuula Töyrylä 56p 
3.  Anne Valkjärvi 51p 

  
Perhemalja-kilpailun finaaliin selvisivät Santeri ja Pekka Bau sekä Maiju ja Petri Tuominen. Finaali jäi 
kuitenkin pelaamatta huonontuneen korona-tilanteen vuoksi. 
  
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 2021 seuran omaa kilpailutoimintaa tullaan kehittämään entisestään ottaen huomioon 
kaudelta 2020 saadut kokemukset ja palautteet. 
 
 
10. KLUBITOIMIKUNTA 

Klubitoimikunta piti koronan vuoksi kokouksia Whatsapp:lla ja yhteydenpitoa oli lukuisia kertoja 
toimikunnan jäsenten kesken. Toimikunnan päätehtävät jakaantuivat mestaruuskilpailujen buffaan, 
seuraotteluihin, sääntökoulutukseen ja Tahkon matkaan.  

Mestaruuskilpailujen yhteydessä pidettiin lauantai iltana hampurilaisbuffa kilpailuun osallistujille. 
Osanottajia illanvietossa oli 96 henkilöä ja samalla jännitettiin cut:ista seuraavaan päätöspäivään 
selvinneiden nimiä. 

Seuraottelut pelattiin normaaliin tapaan. Hartolaa vastaa vieraissa, jonka voitti Hartola. Sen sijaan 
Laukaan Peurunkagolfia vastaan voitettiin Classicilla pelattu ottelu.  

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

Jäsenistölle järjestettiin korona tilanteesta johtuen kotimaan Tahkon matka syksyllä, jonne osallistui 
16 henkilöä. Tahkolla pelattiin uusi sekä vanha kenttä ja yövyttiin uuden kentän huviloissa.  

Kesäksi oli suunniteltu myös kesäteatteriin osallistuminen, mutta se peruuntui Koronan vuoksi. 

Klubitoimikuntaan kuuluivat kauden 2020 aikana: Jyrki Aaltonen (pj), Anne Valkjärvi, Pekka Aalto, 
Jukka Pekkala ja Repe Harmanen. 

 



	

11. LOPUKSI  
 
Korona toi yllättävän muutoksen keväälle. Kukaan ei tiennyt voidaanko kesällä pelata, voidaanko 
seuran toimintaa pitää ja kuinka turvallista kaikki on. Toisin kävi. Kesä 2020 oli Suomen historiassa 
ennätyksellinen monella tapaa. Golf oli ja on turvallinen tapa urheilla ja liikkua koronan keskellä. 
Kentät olivat monessa paikkaa täynnä aamusta iltaan.  
 
Kesä 2020 oli myös ViGS:n kannalta onnistunut. Saimme järjestettyä hyvin toimintaa, tuotua 
muutamia uusia asioita, tapahtumia ja kilpailuja kesälle. Pysyimme hyvin budjetissa ja jäsenmäärä 
pysyi ennallaan.  
 
Toivotaan, että koronasta päästään eroon ja palamaan “normaaliin” arkeen ja että jäsenistömme 
pysyy terveenä.  
 
Vierumäellä 20.2.2021 
 

  
Juuso Ilkka   Aarre Salonen 
Puheenjohtaja   Varapuheenjohtaja 
 
 
 


