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1. YLEISTÄ 

 
Vuosi 2021 oli seuran 33. toimintavuosi. Tilinpäätös osoittaa toimintakaudelle 2021 -3941,54€ 
alijäämää. Seuran talous on kunnossa kauden 2021 jälkeen. Hallitus kokoontui viisi 
 (5) kertaa toimintakauden aikana.  

Seurassa oli 31.12.2021 yhteensä 1743 jäsentä. Nettolisäys vuoden 2021 aikana oli +84 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. 
Viestintää toteutettiin myös sosiaalisessa mediassa, jonka aktiivisuus kasvoi jälleen. Kauden 
päätteeksi jäsenistölle toteutettiin jäsenkysely.  
 
Seuralla oli kauden aikana voimassaoleva Kotikenttäsopimus golfyhtiöiden kanssa, joka 
allekirjoitettiin uudelleen. Jäsenistö pääsi pelaamaan seuran pelioikeuksilla neljä kertaa Cookelle ja 
Classicille 25€ hintaan. Pelioikeuksien varaaminen toteutettiin 2020 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€. Hallitus päätti myös 
kauden aikana liittymistarjouksesta, joka oli 80€ sisältäne jäsen- ja liittymismaksu. 
 
Toiminnassa noudatettiin vuodelle 2021 laadittua toimintasuunnitelmaa. 2018 hyväksyttyihin 
sääntöihin tehtiin syyskokouksessa muutokset ja uudet säännöt astuvat voimaan 2022 alusta 
lukien. 



 
Seura järjesti perinteiset seuran vastuulle kuuluvat kisat: Mestaruuskisat, viikkokilpailut sekä 
reikäpelit. Seura osallistui lisäksi juhannus golfkilpailun järjestelyihin. Lisäksi toimikunnat 
järjestivät useita omia tapahtumia kauden aikana. 
 
2. HALLITUS  

 
Hallitus valittiin 2020 syyskokouksessa ja uusi puheenjohtaja vuoden 2021 vuosikokouksessa. 
Hallitus järjestäytyi seuraavasti 2021 alussa: 

• Puheenjohtaja Juuso Ilkka, jonka eron jälkeen puheenjohtaja Ilkka Laanti. 
• Varapuheenjohtaja ja kilpailutoimikunnan puheenjohtaja Aarre Salonen 
• Rahastonhoitaja, sihteeri ja klubi- ja tasoitustoimikunnan puheenjohtaja Jyrki Aaltonen 
• Lady kapteeni ja naistoimikunnan puheenjohtaja Anne Valkjärvi 
• 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 2021 perustettu, eikä aiempia lakkautettu. 
 
3. YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ 

 
Kokoukset  
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 28.3.2021 ja syyskokous 27.11.2021.  
 
Jäsenistö  
Seurassa oli 31.12.2021 yhteensä 1743 jäsentä (miehiä 1126, naisia 617. Junioreita 182, joista  
poikia 123 ja tyttöjä 59. Seniorimiehiä 568 ja -naisia 391).  
 
Kunniajäseniä seurassa oli neljä (4) kappaletta vuoden 2021 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 2021 oli -3941,54 alijäämäinen.  

Seuran taloudellinen tulos kaudelta 2021 oli budjetoitua parempi. Budjetti suunniteltiin ja 
hyväksyttiin vuosikokouksessa tarkoituksella alijäämäiseksi. Budjetti vuotta 2021 varten tähtäsi – 
n. -4700€ tulokseen. Budjetissa pitäydyttiin hyvin ja toimintasuunnitelman mukaiset tapahtumat 
saatiin toteutettua ja tuloja kertyi kassaan suurehkon jäsenliittymisen johdosta. Seuran oma 



pääoma vuoden 2021 jälkeen oli 110 635,62€, josta seuran omistamien golfosakkeiden osuus oli 
82 283,15 ja likvidit rahavarat 28 662,78€.  

5. NAISTOIMIKUNTA 

Naistoimikuntaan kuului 2021 Anne Valkjärvi (pj, lady kapteeni), Eva Laanti, Riikka Pöllänen, Kirsti 
Varis, Maritsa Ilkka, Päivi Sinkkonen, Anna-Liisa Tilus ja Martha Nipuli. Naistoimikunta kokoontui 
neljä kertaa kauden aikana. Alla tapahtumat aikajärjestyksessä. 

Helatorstai 13.5. ystävyysottelu Rönnäsissä 

Vigsin naisia oli 14, SGR:sta 21. Heille voitto 157p.- 152p. Upea aurinkoinen päivä ja kenttä 
hienossa kunnossa. Vietiin tuliaisiksi VIGSin historiikit ja merkkausmerkit. Rönnäs antoi palkinnot. 
VIGSin paras Senja Kallio, 2. Tuula Töyrylä, 3. Anne Valkjärvi. 

Lähimmäs lippua Eeva Romppanen, lähemmäs lippua toisella Anne Valkjärvi. 

Ensi vuonna Vierumäellä. 

Lauantai 15.5. Naisten kauden avaus Coach 

Ensin prot Ville ja Marko pitivät lähipeliopetuksen, jonka jälkeen kahvien kautta Coachille. 
Pelimuotona puttikisa, jossa greenillä tehdystä putista tuli yksi piste, paras tulos merkittiin ryhmän 
tulokseksi. Vähiten pisteitä saanut joukkue voitti, palkintoina tuoksuja. Voittajajoukkue: Tuula 
Töyrylä, Raija Palomäki, Molla Laaksonen. 

Pelaajia oli 13, harjoituksissa 15 

VIGSin tarjoamat treenit (10) 

22.5., 29.5., 5.6., 12.6., 31.7., 14.7., 31.7., 14.8., 15.8.ja 28.8. 

Kyseisinä päivinä oli ensin tunti naisille ja perään tunti miehille/naisille. Yhteensä ilmoittautumisia 
oli naisten tunneille 87. 

Nokia Riverin pelimatka 7.7. 

Pelireissu tehtiin yhteiskuljetuksella, eväät tarjosi naistoimikunta. Matkan hintaan (35€) sisältyi 
kuljetuksen lisäksi greenfee ja lounas. 

Pelattiin Rock kentällä. Mukana 18 pelaajaa. 

Voittaja Milla Suominen, 2. Minna Palomäki, 3. Riikka Pöllänen 

Pink Ball kisan voitti ryhmä Maritsa, Päivi, Merja, Ritva 

Greenit nopeat, kuuma +28 astetta! 



KoskiGolf ystävyysottelu 1.8. 

Mukana meiltä 7 pelaajaa yhteiskuljetuksella, KoskiGolfista 17. Pokaali jäi Kuusankoskelle. 
Sateinen pelipäivä. Ensi vuonna Vierumäellä. 

Ladies Open 14.8. 

Ladies Open pelattiin melkoisen märissä oloissa! Vettä tuli välillä tosi reippaasti mutta se ei kaikkia 
haitannut! Pelaajia oli 34. Voittajaksi pelasi Terhi Hynninen Hirvihaarasta 39 pisteellä voittaen 
myös scratch-sarjan 76 lyönnillä. Toinen pb-sarjassa oli VIGSin Leena  Väihkönen 38 pist. ja kolmas 
VIGSin Aura Laento 37 pist. Lähimmäs lippua kahdella väylä 13 pelasi Riitta Koskinen 1,15 m ja 
lähimmäs lippua väylä 17 Eva Jare 2,04 m.  

Kapteenskan Mulligan 18.9. 

Kapteenskan Mulliganit -kisa pelattiin mukavassa syyssäässä, pieni sadekuuro ei haitannut 
pelaajia, joita oli 18. Kisa oli henk.kohtainen pistebogey, tulokseen huomioitiin 9 reikää jotka 
arvottiin! Kisan voitti Kati Turunen. Birdie-puu voittajat ratkottiin myös arvalla, Cooken birdien 
tekijä oli Eeva Romppanen ja Classicin Anne Valkjärvi. Naistoimikunta huomioi myös aktiivi-ladyn 
joka oli Kati Turunen.  

Muuta 

Hankittiin Cooken sisääntuloaulaan birdie-puu, jossa on oksa sekä Classicin että Cooken birdeille. 

Naisille saatiin oma sarja reikäpeliin, 16 pelaajaa. Reikäpelin voitti Maiju Tuominen. 

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 yhdeksäs ja koronan edelleenkin sävyttämä toimintakausi 2021 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 kaksi tapahtumaa kaudelle 2021. Päätapahtuma oli 
perinteiseen tyyliin pelireissu toimikunnan valitsemaan kohteeseen, Espoon Master Golfiin, 3.7. 
lauantaina. Mikä hienointa, tapahtuma sai ansaitsemaansa suosiota ja mukaan saatiin 
enimmäismäärä, eli 32 innokasta pelimannea. Master Golfin Master-kenttä, par 73, oli mainiossa 
kunnossa ja aurinkoinen kelikin suosi. Kaikki pääsivät maaliin ja parhaita palkittiin onnistuneista 
suorituksista. Parhaan scratch-tuloksen kepitteli Peltsi, eli Toni Peltovako, 82 lyöntiä. Jarmo Hoksu 
Hokkanen jakoi parhaan tasoituksellisen lyöntipelin Peltsin kanssa par-tuloksella, 73 lyöntiä. Pelien 



jälkeen otimme pikastopin lähikauppaan ja kukin sai haluamiaan virvokkeita evääksi ja jatkoimme 
bussilla Vierumäkeä kohti. Osa saattoi jatkaa maailman parantamista legendaarisessa Heinolan 
yössä. 
 
Toinen miestoimikunnan tapahtuma oli kolmen osakisan ja kokonaiskisan Gymstick ShootOut-sarja 
Coachilla. Peleissä käytettiin vanhaa F1-pistetaulukkoa, missä 6 parasta sai pisteitä: voittaja sai 9, 
kakkonen 6, kolmonen 4, nelonen 3 jne. Pelit pelattiin kolmena lauantaina, 31.7., 4.9. ja 
finaalipäivänä 25.9., jolloin suoritettiin osallistujien ruokailun yhteydessä kaikkien osakisojen ja 
kokonaiskisan palkintojen jako Paviljongilla. Osakisojen paras kolmikko 31.7. oli Jari Saarinen, 
Jarmo Airamo ja Tommi Ilola; 4.9. pärjäsivät Tommi Ilola, Mikko Javanainen ja Eetu Tiainen. 
Finaalin parhaat olivat Santeri Bau, Eetu Tiainen ja Miika Vesalainen. Kokonaiskisan vei Tommi Ilola 
(16 pistettä) ennen Eetu Tiaista (11) ja Jari Saarista (9). 
 
Miestoimikunnalla oli suunnitelmissa myös speedgolf-kisan järjestäminen, mutta kisa peruttiin 
alhaisen mielenkiinnon vuoksi. Ekstrana pelasimme kolmena iltana seuran omistamilla ja 
tarjoamilla valopalloilla Coachilla syksyn pimeinä perjantai-iltoina. Osallistujista parhaat ja ehkä 
vähän muutkin palkittiin golfpalloilla. 
 

7. NUORISOTOIMIKUNTA  

 
Lasten ja nuorten jäsenmäärä 
 
Juniorijäsenten määrä oli 182 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 
nuorisotoimikunnan jäsenet. 
  
Harjoitukset 
 
Junioriharjoitukset järjestettiin kerran viikossa, maanataisin aikavälillä 3.5. – 25.9. Kauden 
harjoituksiin osallistui yhteensä noin. 20 eri junioria. 
 
Kilparyhmä 
Kilparyhmä harjoitteli valmentajan johdolla läpi vuoden oman kausisuunnitelman 
mukaan. Ryhmälle järjestettiin myös fysiikkavalmennusta. Kauden harjoituksiin 
osallistui yhteensä 5 eri junioria.  
 
Junioripelioikeudet 
 
Kesän 2021 junioripelioikeuden hankkineita oli yhteensä xx junioria.  
   
Kilpailut 
 



Suomen Golfliiton alueelliselle Future tourille ja Junior challenge tourille 
osallistui seuran juniorijäseniä. Seuraa edustettiin myös FJT:llä ja junioreiden 
SM-kilpailussa.  
 
Toimikunnan kokoukset ja ohjaajakoulutus 
 
Nuorisotoimikunta kokoontui kerran varsinaiseen kokoukseen ja muuten suunnitelmia ja 
kuulumisia vaihdettiin harjoitusten ja tapaamisten lomassa. 
Neljä ohjaajaa osallistui golfliiton 1.-2-tason ohjaajakoulutukseen. 
 
Tapahtumat 
 
Kaikkiin harjoituksiin oli mahdollista tuoda kavereita tutustumaan. 
GKS-junioreiden tapahtumat - Ilmaiset pelipäivät vieraskentillä. 
Kesäkauden päätöskisa ja -tapahtuma 25.9. valopallogolf pimeässä 
 
8. SENIORITOIMIKUNTA  

 
Seniorijäseniä oli vuoden lopussa 959, joista miehiä 568 ja naisia 391. 
 
Senioritoimikunta kokoontui kauden aikana neljä kertaa kokoonpanolla Merja Hilden, Hannu 
Räikkönen, Timo Selonen, Pertti Hyppönen, Ilkka Taari ja pj Pasi Luumi. 
Senioreiden kausi 2021 saatiin vietyä läpi lähes alkuperäisen toimintasuunnitelman mukaan. 
Ainoastaan Taliin suunniteltu pelimatka jouduttiin perumaan. Lähes viikon kestäneet kovat sateet 
sulkivat Talin kentän, joten sinne ei ollut matkapäivänä mahdollista lähteä. Kauden pääpaino oli 
perinteisesti erityyppisissä kilpailutapahtumissa, seuran järjestämissä harjoittelutapahtumissa, 
sekä Vierumäki Oy:n kansainvälisten kilpailujen talkootehtävissä.  
 
Kesällä 2020 Vigsin senioreiden voittoa GKS kiertuella (Griiniä Koko Seutu) ei päästy tänä vuonna 
puolustamaan, sillä kiertueen järjestäjät eivät päässeet sopimukseen alueen kenttien kanssa 
kiertueen järjestämisestä. Toivottavasti kesä 2022 päästää jälleen kisaan alueen kentillä. 
 
Vuoden aikana järjestettiin kaikkiaan 14 eri kilpailua. Kilpailuihin osanottajia oli kauden aikana 
yhteensä 366. Kilpailijoiden määrä kasvoi 16 % edellisestä kaudesta, joka on hyvin suhteessa 
pelaajamäärien kasvuun. Kauden aikana saimme muutamia uusia ideoita jäsenistöltä 
kilpailumuotojen kehittämiseksi seuraavalle kaudelle. 
 
Talvikauden jälkeen toukokuussa käynnistyi perinteinen par-3 kilpailusarja kuudella osakilpailulla. 
Lopputuloksissa huomioitiin kolme parasta tulosta.  
 
        - Naisten SCR  Tuula Töyrylä 
        - Naisten HCP  Tuula Työrylä 
        - Miesten SCR  Antero Vattulainen 
        - Miesten HCP  Teuvo Maijala 
 
Kesä jatkui tutusti kestävyyskisan (36 reikää), seuran seniorimestaruuskisojen, seuran 
mestaruuskisojen, Pekan leivän kisan, kinkkukisan ja kahden mailan kisan merkeissä. Neljännen 



kerran pelatun JunnuSennut (50-60v) vastaan SennuSennut + 60v raider Cup 12 henkisin joukkuein 
voitti jälleen SennuSennut pistein 9,5-8,5. 
Molemmissa joukkueissa oli neljä naispelaajan ja kahdeksan miespelaajaa.  
 
Syyskuun alussa pelattiin 10-seuran ottelu Messilässä ja Vigsin senioreiden joukkue sijoittui kisassa 
hienosti toiseksi.  
 
Senioreiden mestarit kaudella 2018:  
 
              - N50 Arja Kivikangas 

- M50 Pasi Luumi 
- N60 Anne Valkjärvi 
- M60 Timo Selonen 
- N70 Kaija Karjalainen 
- M70 Pertti Hyppönen 

 
Kesän aikana pelattuun senioreiden reikäpeli kisaan osallistui kaikkiaan 22 pelaajaa. Finaalissa Pasi 
Luumi otti mestaruuden tiukan taiston jälkeen Jyrki Mutasesta. 
 
Kulunut kesä oli jälleen toiminnan täyteinen, mutta lisääkin väkeä tapahtumiin mahtuu. 
 
 
9. KILPAILUTOIMIKUNTA  

  
Kilpailukausi 2021 oli Vierumäen golfseurassa tavanomaisen vilkas. Kilpailutoimikunta yhdessä 
klubitoimikunnan kanssa vastasi seuran omien kilpailujen järjestämisestä jäsenistölleen kesän 
aikana. Näitä kilpailuja olivat kuukausikilpailut kesä-, heinä ja elokuussa Classic-kentällä (3 
kokonaiskilpailua), parikilpailu juhannusaattona, seuran reikäpelimestaruuskilpailut kesäkuusta 
elokuuhun sekä mestaruuskilpailut elokuussa. 
 
Sportif- kuukausikilpailut aloitettiin Classic-kentällä kesäkuussa. Kesän aikana pelattiin 3 
kokonaiskilpailua. Kussakin kilpailussa peliaikaa oli 4 viikkoa. Kaikkiaan kilpailuissa pelattiin 
yhteensä 237 kierrosta.  
Perhemaljan sijaan kesällä 2021 pelattiin parikilpailu juhannusaattona. Scramble-muotoiseen 
kilpailuun osallistui 36 paria. Kilpailu sai hyvän vastaanoton ja tämän tyyppisiä parikilpailuja 
toivottiin jatkossakin järjestettäväksi. 
 
Kauden päätapahtuma eli mestaruuskilpailut pelattiin kaudella 2021 elokuussa sekä Classic- että 
Cooke-kentillä. Mestaruudet ratkottiin miesten A- ja B sarjoissa sekä naisten sarjassa.  A-sarja 
pelasi kisaviikonloppuna perjantaina yhden kierroksen Classicilla ja sekä lauantaina että 
sunnuntaina yhden kierroksen Cookella. Muissa sarjoissa kilpailu käsitti kaksi kierrosta, yksi kierros 
molemmilla kentillä.  Perjantaina pelikierros pelattiin kaikkien sarjojen yhteislähtönä.  Lauantaina 
järjestettiin yhteinen illallinen Cooken paviljongilla. Palkinnot jaettiin kilpailujen jälkeen 
tapahtumapaikalla. Mestaruuskilpailuihin otti osaa kaikkiaan 95 seuran pelaajaa (A-sarja 56, B-
sarja 28, naiset 11). 
  
 



ViGS:n kilpailujen tulokset 2020 
 
Seuran mestaruuskilpailu 
 
A-sarja (54 hole, scr) 1. Oskari Parviainen  220 
  2. Joel Mettälä 225 
  3. Santeri Bau 225 
 
B-sarja (36 hole, hcp) 1. Santtu Tiusanen 119 
  2. Veli-Matti Mäkelä 143 
  3. Jyrki Mutanen 146 
 
Naiset (36 hole, scr) 1. Maiju Tuominen 164 
  2. Katariina Suominen 179 
  3. Olivia Niskanen 183 
 
Reikäpeli mestaruuskilpailut (scr) 
 
Miehet 
1. Mikke Järvelin 
2. Marko Kiiskinen 
3. Santeri Bau 
Naiset 
1. Maiju Tuominen 
2. Katariina Suominen 
3. Arja Kivikangas 
   
Parikilpailu 25.6.21  
1. Tuominen/Tuominen 61 
2. Yli-Pihlaja/Yli-Pihlaja 61 
3. Töyrylä/Heikkilä 62 
 
Sportif-kuukausikilpailu (3 kilpailua) 
 
Kesäkuu: 
A-sarja: 9 + 8 + 6 + 7 = 30 
Voittajat:  
1. Jarmo Airamo 
2. Jorma Saarinen 
3. Santeri Bau 
B-sarja: 17 + 17 + 13 + 13 = 60 
Voittajat: 
1. Sauli Ylitalo 
2. Santtu Tiusanen 
3. Jouko Leskinen 
Yhteensä 90 osallistujaa koko kuukauden aikana 
 



Heinäkuu: 
A-sarja: 10 + 7 + 9 + 5 = 31 
Voittajat: 
1. Risto Santapukki 
2. Eetu Tiainen 
3. Mika Mikkonen 
B-sarja: 10 + 12 + 15 + 11 = 48 
Voittajat: 
1. Kari Henttonen 
2. Timo Yli-Pihlaja 
3. Tuula Töyrylä 
Yhteensä 79 osallistujaa koko kuukauden aikana 
 
 
Elokuu: 
A-sarja: 8 + 9 + 5 + 4 = 26 
Voittajat: 
1. Santeri Bau 
2. Risto Santapukki 
3. Jouko Turunen 
B-sarja: 12 + 12 + 10 + 8 = 42 
Voittajat: 
1. Jouko Leskinen 
2. Tuula Töyrylä 
3. Heikki Koskinen 
Yhteensä 68 osallistujaa koko kuukauden aikana 
 
 
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 2022 seuran omaa kilpailutoimintaa tullaan kehittämään entisestään ottaen huomioon 
kaudelta 2021 saadut kokemukset ja palautteet. 
 
	
10. KLUBITOIMIKUNTA 

Klubitoimikunta piti yhteydenpitoa whatsappin välityksellä toimikunnan jäsenten kesken. 
Toimikunnan päätehtävät jakaantuivat sääntökoulutukseen, mestaruuskilpailujen yhteydessä 
pidettyyn buffa-illanviettoon, kesäteatteriin, seuramatkaan ja seuraotteluihin.  

Jäsenistölle järjestettiin etänä myös ennen kauden alkua sääntökoulutusta Suomen Golfliiton 
kansainvälisen tuomarin Timo Huvisen johdolla.  

Heinäkuussa olimme Heinolan kesäteatterissa 40 jäsenen voimin. Näytös oli hauska ja siitä 
pidettiin. 



Seuran mestaruuskilpailut pidettiin elokuun lopulla. Tällöin syötiin erittäin hyvää Paviljongin 
buffeeta ja odotettiin jännittyneenä tuloksia joiden perusteella pelaajat pääsivät cut:sta läpi tai ei.  

Seuraottelut yritettiin pelata normaaliin tapaan. Hartolaa vastaa Vierumeällä Classic kentällä, 
mutta syystä tai toisesta Hartolalaisille ei sopinut millään tulla pelaamaan. Sen sijaan Laukaan 
Peurunkagolfia vastaan hävittiin ottelu vieraissa.  

Elokuun lopulla järjestettiin edellisen vuoden tapaan seuramatka Tahkolle. Osallistujia oli 16 ja 
matkamme sujui hyvin säiden ym. puolesta. 

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

  


