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1. Hallituksen yleiskatsaus
Toiminnan tarkoitus, arvot, toiminnan tavoitteet ja tavoitetila 2021:
ViGS tarkoituksena on sääntöjen mukaisesti jatkaa myös kaudella 2021 golfin harrastamisen
edistämistä. Tämä toteutetaan harjoitus- ja kilpailutoiminnan sekä tapahtumien kautta koronatilanne
ja rajoitukset huomioiden. Arvoina pidetään me-henkeä, iloista ilmettä ja seuraa, sekä rohkeutta
uudistua myös jatkossa.
Tavoitteena kaudella 2021 on pitää jäsenmäärä ennallaan sekä talous kunnossa. Tavoitetilassa olemme
pystyneet kehittämään seuraa kokonaisvaltaisesti jäsenistöä kuunnellen ja palvelemaan jokaista
jäsentä tasapuolisesti.
Talous:
Syyskokouksessa 2020 on päätetty, että seuran jäsenmaksut pysyvät ennallaan. Aikuisten jäsenmaksu
on 67€ ja juniorien jäsenmaksu 33€. Aikuisilta liittymismaksu on 50€ ja junioreilta liittymismaksua ei
peritä. Lisäksi hallituksella on lupa tehdä kampanjoita liittymismaksuun liittyen kaudella 2021 uusien
jäsenien hankkimiseksi seuraan.
Yhteistoiminta kenttäyhtiöiden kanssa:
Käytäntönä on ollut, että yksi paikka hallituksessa on varattu kenttäyhtiöiden edustajalle ilman
äänioikeutta. Kevään ja kesän aikana tulee keskustella uusien oy hallituksien kanssa, kuinka he haluavat
ry palavereihin osallistua. Seuran ja pienomistajien edustajana golfyhtiöiden suuntaan toimii seuran
puheenjohtaja. Kenttäyhtiöiden henkilöstöllä on oikeus osallistua seuran hallituksen kokouksiin ilman
äänioikeutta.
Tasoitus- ja jäsenrekisterin ylläpito ostetaan kenttäyhtiöiltä ja caddiemasterit ylläpitävät rekistereitä ja
päivittävät tasoitukset heti kilpailujen jälkeen sekä päivittävät tasoitusmuutokset mahdollisimman
nopeasti kortin jättämisen jälkeen.
Seuran ja Yhtiöiden välillä on voimassa Kotikenttäsopimus. Seuran olemassaolo, toiminta ja Suomen
Golfliiton jäsenyys nojaa Kotikenttäsopimukseen. Kotikenttäsopimus on voimassa ja jatkuu toistaiseksi
niin, että sopimus jatkuu 5v irtisanomisesta.
Palvelusopimus on päivitetty tammikuussa 2021 ja on voimassa toistaiseksi.
Yhdistys ostaa kaikki hallinto- ja caddiemaster palvelut Golfyhtiöiltä ja saa näin käyttöönsä
henkilökunnan, toimitilat, toimistopalvelut, kaikki tarvittavat ohjelmistot, koneet, laitteistot ja
toimistotarvikkeet.

Golfyhtiö vastaa kilpailujen järjestämisestä, ellei erikseen sovita yksittäisistä kilpailuista. Seuran
Mestaruuskilpailut, viikkokilpailut, reikäpelit sekä parikilpailu ovat kilpailutoimikunnan vastuulla.
Toimikunnat järjestävät edelleen omia tapahtumia sekä kisoja.
Valmennus ja opetus hankitaan golfyhtiöiltä ja sitä varten laaditaan sopimus. Sopimus on perusta sille,
että seura voi tuottaa ympärivuotisesti laadukkaita nuorten valmennus- sekä opetustilaisuuksia.
Taloushallinto:
Yhteistyötä taloushallinnon osalta Accountor Oy:n kanssa jatketaan. Tällä hetkellä seura on itse pitänyt
reskontraa tuloistaan ja menoistaan rahastonhoitajan toimesta, jolla säästytään näistä aiheutuneista
kuluista ostopalveluna, ja tätä menettely tapaa myös jatketaan vuoden 2021 aikana. Seuran sisäisen
taloushallinnon osalta käytetään apuna pilvipalveluita talouden reaaliaikaisen seurannan osalta. Ry
hallitus seuraa budjettikehitystä jokaisessa kokouksessa kauden aikana.
Tiedottaminen:
Seuran nettisivut (www.vigs.fi) on ykköstiedotus-kanava. Seuran tapahtumista tiedotetaan myös
sosiaalisessa mediassa ja sähköpostitse. Kutsu syys- ja vuosikokouksiin lähetetään myös jatkossa
sähköpostitse ja julkaistaan nettisivuilla.
2. 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%:a muualta Suomesta tai ulkomailta.
3. Nuorisotoimikunta
Seuratoimijat (ohjaajat, toimikunta ja vanhemmat):
Nuorisotoimikunta kokoontuu suunnittelemaan toimintaa tarvittaessa, mutta kuitenkin vähintään
jokaisen kauden alussa. Junioripro kuuluu toimikuntaan. Ohjaajille järjestetään säännöllistä sisäistä
koulutusta ja opetusta seuran pron Ville Vaimalan toimesta. Sitoutuneita ohjaajia on kolme-neljä ja
apuohjaajia enimmillään neljä, lisäksi Vaimala pyrkii olemaan osassa harjoituksissa mukana. Heille
hankitaan tarvittaessa lisävahvistusta seuran nuorista jäsenistä ja junioreiden vanhemmista. Kaikkien
seuratoiminnassa mukana olevien kesken tehdään pelisäännöt. Uudet toimintaan sitoutuneet ohjaajat
pääsevät osallistumaan Golfohjaajan peruskurssille seuran kustantamana. 2 –tason golfohjaaja
koulukseen osallistutaan tarpeen mukaan ja kustannusjako mietitään tapauskohtaisesti.
Junioripelioikeudet:
Kesän junioripelioikeudet hankitaan oy:n kautta. Seura pyrkii vaikuttamaan pelioikeuksien hintaan niin
että ne saadaan pidettyä kohtuullisina.
Ohjatut harjoitukset:
Juniorijäsenillä on mahdollisuus osallistua ohjattuihin harjoituksiin.
Harjoitusryhmät ovat seuraavat:
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.

Harjoituskausi: 3.5. – 27.9.2021. (mahdolliset muutokset säävarauksilla)
Harjoitukset alkavat sisähallissa maaliskuun aikana, mikä innokkaita riittää.
Harrasteryhmien harjoitusten kesto on 1.5 h. 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.
Harrastajaryhmien valmennuksen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Ville Vaimala apunaan
golfohjaajat
Kilparyhmä
Ryhmä harjoittelee erillisen suunnitelman mukaan läpi vuoden. Juniorit valitaan ryhmään. Valinnasta
vastaavat valmentajat ja juniorivastaava. Kilparyhmän valmentajana toimii Ville Vaimala, joka vastaa
ryhmän toiminnasta ja harjoittelusta.
Kilpailutoiminta:
Junioreille järjestetään säännöllisesti kisailuja ja kilpailuja seuran sisällä esim. viikkokisat,
harrasteharjoitusten yhteydessä järjestettävät kisailut ja seuran avoimet kilpailut. Kilparyhmäläiset
pelaavat golfliiton järjestämiä juniorikiertueita ja jokaiselle pelaajalle suunnitellaan omaa tasoa
vastaava kilpailukalenteri ja pääkiertue. Seura tukee taloudellisesti edellä mainittuihin kilpailuihin
osallistuvia junioreita kulukorvausohjeiden mukaisesti. Tämän avulla kynnystä kilpailuihin
osallistumiseen pyritään madaltamaan seuran toimesta.
Viestintä ja markkinointi:
Jäsenistölle tiedotetaan sähköpostitse, ViGS:n kotisivuilla ja tarvittaessa tekstiviesteillä. Junioreiden
golftoimintaa pyritään tekemään näkyväksi aktiivisen somen välityksellä. Harrasteharjoituksista aina
jokin päivitys tai story esim. seuran Instagramiin, jonka avulla seurankin tiliä saadaan aktivoitua ja
tehtyä sisällöstä monipuolisempaa.
GKS (Greeniä koko seutu) junioritoiminta
Hankkeeseen sitoutuneet seurat: Messilä Golf, Lahden Golf, Kanava Golf, Hartola Golf ja Vierumäen
Golfseura. Yhteinen markkinointi/ kustannusten jakaminen. Avustusta haettu 15.000 €. Viime vuonna
tuki myönnettiin ja seuroille 2020€ + omavastuu 1000€/seura tapahtumiin, ohjaajakuluihin ja
välinehankintoihin.
2x alkeiskurssi + peli-ilta (kesto noin 4 h)1-2x Junioreiden pelipäivät kussakin seurassa Junioreiden
aluemestaruus Messilä golfissa 5.8.2021
Tapahtumat:
● Kaveripäivät - Kauden aikana järjestetään 2-3 päivää, jolloin harrastejuniorit saavat tuoda
kaverin harjoituksiin. Ensimmäinen päivä heti kauden alkuun.
● 24h Golf - Pyritään saada taas toteutumaan varainkeruutapahtumana. Kerätyillä varoilla
mahdollistettaisiin kilparyhmän Etelän leirin tukeminen.
● Kauden päätös järjestetään harjoituskauden päätteeksi.
● Kilparyhmän Espanjan leiri hiihtolomaviikolla.
Hankinnat:
Golf- ja liikuntavälinehankintoja tehdään harjoitustoiminnan pitämiseksi monipuolisena, innostavana
ja hauskana.
Yhteistyötahot:
Nuorisotoimintaa viedään eteenpäin seuraavien yhteistyötahojen kanssa: Vierumäki Golf Oy ja
Vierumäki Golf Club Oy ja Sportif Finland Oy.

Avustukset ja varainhankinta:
opetus- ja kulttuuriministeriön seuratoiminnan kehittämistuki.
24H Golf.
4. Naistoimikunta
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. Naisille suunnattua viestintää kehitetään ja sosiaalista mediaa hyödynnetään
mahdollisimman paljon. Toimikunta järjestää naisille suunnattuja kisoja sekä ystävysotteluita.
Tavoitteet:
Pääteemana kaudella 2021 on aktivoida naisia mukaan yhteisiin tapahtumiin järjestämällä mm.
pelitapahtumia Vierumäellä ja tekemällä pelimatkoja vieraskentille.
Naistoimikunnan jäsenet kaudella 2021: Anne Valkjärvi (pj, lady kapteeni), Maritsa Ilkka, Eva Laanti,
Riikka Pöllänen, Päivi Sinkkonen, Anna-Liisa Tilus, Martha Nipuli ja Kirsti Varis.
Toiminta:
Kauden avajaiset pidetään koronan sallimissa rajoissa järjestämällä esim. kevään ensimmäinen naisten
kisa.
Ystävyysottelut perinteiden mukaisesti on helatorstaina Rönnäsissä ja elokuussa KoskiGolfin kanssa
Kuusankoskella.
Kesän aikana pidetään naisten pelitapahtumia, mm. Ladies Open heinäkuussa.
Pelimatka/-matkoja järjestetään kesän aikana valituille vieraskentille.
Yhteistoimintaa Lahti Golfin kanssa.
Kannustetaan naisia osallistumaan mm. GKS -kilpailuihin (Sikspäki).
Kapteenskan mulligan kisa syyskuussa (=päättäjäiset).
Osallistutaan seuran järjestämiin koulutustilaisuuksiin.
Birdie-puut sekä Classicille että Cookelle. Jatketaan Eclectic-kierroksen keräämistä (koko kesän kestävä
ihannekierroksen taltiointi).
5. Miestoimikunta
Miestoimikunnan tehtävä ja tarkoitus on järjestää 21-vuotiaille ja vanhemmille Vierumäen Golfseuran
miesjäsenille tapahtumia, joilla pyritään kohottamaan me-henkeä ja yhteisöllisyyttä miesten
keskuudessa, sekä saada lisää aktiivisia jäseniä mukaan seuran toimintaan. Painopisteenä toiminnassa
ovat 21-50 -vuotiaat miehet.
Miestoimikunnan jäsenet kaudella 2021 ovat Tomi Siltala, Jyrki Aaltonen ja Jarmo Airamo (pj).
Kaudelle 2021 Miestoimikunta on suunnitellut seuraavat tapahtumat:

●

3.7.2021 lauantaina pelimatka Espooseen, Master Golfin Master-kentälle
o Bussi starttaa klo 8:45 Vierumäeltä ja ottaa Lahdesta Kariston Nesteeltä kyytiin
halukkaat matkan jatkuessa kohti Espoota klo 9:30.
o Ensimmäiset pelaajat pääsevät kentälle klo 12:30
o Ohjelmassa perinteisesti huonoja vitsejä ja yhteistä hauskanpitoa. Paluuaikataulu elää
tilanteen mukaan.
o Pelit ja pensselit sovitaan yhdessä menomatkan aikana
o Parhaat palkitaan
o Osallistujamääräarvio 32
o Omavastuuosuus xx euroa (sis. kotiruokalounas ennen pelejä, sauna pyyhkeineen pelien
jälkeen)

●

31.7.2021 lauantaina Gymstick ShootOut-sarjan osakisa 1/3 Coachilla
o Aloitetaan klo 16 teeltä 1 ja pelimiesten määrän mukaan suunnitellaan etukäteen kaksi
tai kolme vaihtoehtoista toteutustapaa – pelataan samoin säännöin ja periaattein kuin
kaudella 2020
o Osallistujamääräarvio 20
o Osallistumismaksu 10 euroa
o Osakisan parhaat palkitaan
▪ Osakisan parhaat saavat pisteitä kokonaiskisaan [* kokonaiskisan pisteiden
laskentaperiaatteet ja pisteytys vielä vaiheessa]

●

28.8.2021 lauantaina Gymstick ShootOut-sarjan osakisa 2/3 Coachilla
o Aloitetaan klo 15 teeltä 1 ja pelimiesten määrän mukaan suunnitellaan etukäteen kaksi
tai kolme vaihtoehtoista toteutustapaa – pelataan samoin säännöin ja periaattein kuin
kaudella 2020
o Osallistujamääräarvio 20
o Osallistumismaksu 10 euroa
o Osakisan parhaat palkitaan
▪ Osakisan parhaat saavat pisteitä kokonaiskisaan

●

25.9.2021 lauantaina Gymstick ShootOut-sarjan osakisa 3/3 Coachilla
o Aloitetaan klo 14 teeltä 1 ja pelimiesten määrän mukaan suunnitellaan etukäteen kaksi
tai kolme vaihtoehtoista toteutustapaa – pelataan samoin säännöin ja periaattein kuin
kaudella 2020
o Osallistujamääräarvio 20
o Osallistumismaksu 10 euroa
o Osakisan parhaat palkitaan
▪ Osakisan parhaat saavat pisteitä kokonaiskisaan
o Kokonaiskisan parhaat palkitaan

•

Pyritään järjestämään Speed golf kilpatapahtuma kesän aikana.

Kaikista tapahtumista tiedotetaan tarkemmin seuran verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa (Facebook)
sekä kuukausitiedotteissa.

6. Senioritoimikunta
Toimikunta huolehtii seniori-ikäisten (miehet 50v+ ja Naiset 50v+) harjoitus- ja kilpailutoiminnasta,
sekä 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.
Senioritoimikunnan jäsenet: Pasi luumi (PJ), Timo Selonen, Pertti Hyppönen, Ilkka Taari, Merja Hilden,
Hannu Räikkönen.
Harjoittelu:
· Osallistutaan kesällä rangella seuran yhteisiin harjoituksiin.
· Pelitaitoja hiotaan myös harjoituspeleissä ja Par-3 lähipelikisassa.
-perustetaan kilpapelaamiseen kiinnostuneiden harjoitusryhmä
Suomen Golfseniorien avoimet kilpailut:
· Aktivoidaan pelaajia osallistumaan Suomen Golfseniorien (SGS) avoimiin kilpailuihin.
Seuran sisäiset kilpailut:
· Toimikunta nimeää joukkueet Seuraotteluihin Hartola vastaan sekä 10 seuran kisaan.
· Kesällä pelaamme perinteisesti Par-3 kilpailusarjan erikoistehtävineen. Kilpailu soveltuu myös
aloitteleville pelaajille.
. Senioreiden oma reikäpelimestaruuskisa
· Kestävyyskisa pelataan heinäkuussa (36 reikää).
· Seniorimestaruudet ratkotaan elokuussa.
· Pekan leivän kisa
· Elonkerjuu kisa
· Kahden mailan kilpailu
· Ryder Cup JunnuSennut vastaan SennuSennut
Seuratoiminta:
· Järjestetään pelimatka lähikentälle.
. Osallistutaan talkootehtäviin Vierumäki Challenge kisaan liittyen.
· Kannustetaan seuran seniori-ikäisiä osallistumaan alueen yhteisiin seniorikilpailuihin.
7. Klubi- ja tasoitustoimikunta
Toimikunta pyrkii koronatilanteen mukaan järjestämään kaudella 2021 jäsenille sääntökoulutusta.
Toimikunta pyrkii järjestämään edellisvuoden tapaan syksyllä syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna
golfmatkan korona tilanteesta riippuen Viroon tai kotimaahan.
Klubitoimikunta vie Heinolan kesäteatteriin katsomaan Riemurahat näytöstä 40 seuran jäsentä, jos
Korona tilanne antaa tähän mahdollisuuden.
Mestaruuskilpailujen elokuussa yhteyteen pyritään järjestämään lauantai illanviettoa hampurilaisbuffeen merkeissä.
Toimikunta sopii ja järjestää seuraottelut Hartolan Vierumäellä ja Laukaata vastaan vieraissa.
Toimikunta miettii, miten saadaan green cardin suorittaneet seuran jäseniksi ja mukaan seuran
aktiiviseen toimintaan.

Vapaaehtoisvoimin osallistutaan elokuussa pelattavan European Challenge Tour-kilpailun järjestelyihin.
Klubi- ja tasoitustoimikunnan jäsenet: Jyrki Aaltonen (PJ), Pekka Aalto, Jukka Pekkala, Anne Valkjärvi ja
Repe Harmanen.
8. Kilpailutoimikunta
Kilpailutoimikunta suunnittelee ja organisoi kilpailutoimintaa seuran jäsenistölle Vierumäen
urheiluopiston Classic- ja Cooke kentillä. Tavoitteena on jäsenistön aktivointi ja kilpailijamäärän
kasvattaminen seuran tapahtumissa kaudella 2021. Tapahtumien järjestämisessä pyritään ottamaan
huomioon jäsenistön toiveita ja ideoita sekä kokemuksia edellisiltä vuosilta.
Toiminta:
•

Kilpailutoimikunta järjestää kauden aikana seuraavat kilpailut:
o
o
o
o
o

Kuukausiviikkokilpailu (kesä- heinä- ja elokuu)
Parikilpailu juhannuksena
Rukka Open Heinäkuussa
Seuran reikäpelimestaruuskilpailut
Seuran mestaruuskilpailut elokuussa

•

Avointen kilpailujen järjestämisestä vastaa Vierumäen kenttäyhtiöt (Golf Oy ja Vierumäki Golf
Club Oy).

•

Jäsenistölle tiedotetaan tapahtumista ensisijaisesti ViGS:n kotisivuilla, Golf-boxissa ja
sähköpostitiedotteissa.

•

Kilpailutoimikunnan jäsenet: Aarre Salonen (pj), Jyrki Aaltonen, Matias Keskikylä, Arja
Kivikangas ja Miki Mikkonen

•

Kesäkuu
o Sportif-parikilpailu juhannusaattona
o Kuukausi-kilpailu
o Seuran reikäpelimestaruuskilpailut alkavat

•

Heinäkuu
o Kuukausi-kilpailu
o Rukka-open
o Seuran reikäpelimestaruuskilpailut jatkuvat

•

Elokuu
o Seuran mestaruuskilpailut Classic/Cooke
o Seuran reikäpelimestaruuskilpailut jatkuvat
o Kuukausi-kilpailu

•

Syyskuu
o Seuran reikäpelimestaruuskilpailun finaalit

9. Hallitus
·
·
·
·
·
·
·
·

Hallituksen puheenjohtaja
Kapteeni
Rahastonhoitaja, sihteeri ja klubi- ja tasoitustoimikunnan PJ
Nuorisotoimikunnan PJ
Ladykapteeni ja naistoimikunnan PJ
Senioritoimikunnan PJ
Miestoimikunnan PJ
Seuran varapuheenjohtaja ja kilpailutoimikunnan PJ

Juuso Ilkka
Pekka Aalto
Jyrki Aaltonen
Ville Vaimala
Anne Valkjärvi
Pasi Luumi
Jarmo Airamo
Aarre Salonen

