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Yleistä seurasta 

Toimintakausi on Viipurin Golf ry:n 79.  Yhdistyksen kotikentät ovat Etelä-Saimaa ja Kahilannie-
mi. Yhdistyksen sääntömääräiset vuosikokoukset pidetään 26.4.2017 ja 22.11.2017. 
 
 

Hallinto, jäsentoiminta ja toimikunnat 

Tavoitteena on tasapuolisesti edistää kaikkien jäsenten mahdollisuuksia golfin harrastamiseen 
seuran kotikentillä, parantaa seurahenkeä ja saada jäsenet toimimaan aktiivisesti yhteisen edun 
puolesta. 
Yhdistyksen hallitus ohjaa toimintaa. Hallituksen apuna toimii kilpailu- ja seura-, nuoriso- ja se-
nioritoimikunta. Toimikunnat laativat toimintasuunnitelman omaksi ohjeekseen. Toimikunnat 
pitävät kokouksistaan pöytäkirjaa, jotka saatetaan yhdistyksen hallituksen tietoon. Toimikuntien 
talous sisältyy yhdistyksen vahvistettuun talousarvioon, jossa on varattu toimikunnille määrära-
hat. 
 
 

Kilpailu- ja seuratoiminta 

Kilpailu- ja seuratoimikunta osallistuu kilpailujen ja muiden tapahtumien suunnitteluun ja järjes-
tämiseen. Kapteenit kuuluvat toimikuntaan.  
Erityisesti huomioon otettavia pelaajaryhmiä ovat ladyt sekä aloittelijat, joille suunnataan omia 
tapahtumia. Kummitoiminta pyritään käynnistämään uudestaan tauon jälkeen. Avoin range-
tapahtumia jatketaan yhdessä muiden toimikuntien kanssa. 
Yhdistys tulee järjestämään seuran-, seniori-, nuoriso- ja perhemestaruuskilpailut. Perhemesta-
ruuskilpailu tunnetaan nimellä Kiikan Malja.  
Muiden seurojen kanssa tehdään yhteistyötä ja osallistutaan erilaisiin tapahtumiin, mm. Itä-
Suomen seurojen kaupunkiotteluun. 
 

Naistoiminta 
Naistoimikunta järjestää naisille suunnattuja tapahtumia, kisoja ja pelireissuja. Tavoitteena on 
saada aktivoitua myös aloittelevat naispelaajat paremmin seuran toimintaan mukaan. Ensi kau-
della pelataan omalla kentällä naisten iltakisoja, Kaunis Weera-kilpailu (entinen Willimies Lady 
Cup), sekä käydään pelimatkoilla ja kisoissa mm. Kotkan Ruusu Kymen Golfissa. Birdiepuu-
kilpailu jatkuu jo monen vuoden perinteellä. Yhteistyötä tehdään muiden seurojen kanssa, pide-
tään sääntöiltoja ja osallistutaan Golfviikolle. Golfviikon teemana vuonna 2017 on naiset.  
Tiedotus tapahtuu VG naiset facebook-ryhmässä ja sähköpostilla. 
 
 

Nuorisotoiminta 

Nuorisotoiminnan kausi alkaa tammikuussa talviharjoittelulla. Talviharjoittelua toteutetaan 
huhtikuun loppuun asti. Talviharjoittelu toteutetaan Etelä-Saimaan lehtitalolla olevassa talvihal-
lissa sekä AviaSport Areenalla. Lajiharjoittelun lisäksi pidetään kaikille yhteiset fysiikkaharjoituk-
set kerran viikossa. Uutena elementtinä tuodaan tyttöryhmä, jolle on omat harjoitukset kerran 
viikossa.  
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Vuoden 2016 syksyllä aloitettu urheiluakatemiatoiminta, jossa aloitti 2 kilpapelaajaa, jatkuu 
vuonna 2017. Lajiharjoittelusta vastaa syksyllä 2016 A-P Kaarna ja vuoden 2017 alusta akate-
miatoimintaan tulee mukaan Sofia Aitala.  
Kesäkauden harjoittelu toteutetaan niin, että harjoitukset jaetaan harraste- ja kilparyhmiin. Har-
rastajaryhmien harjoitukset toteutetaan teemaharjoituksina, niin että kullakin harjoituspäivällä 
on oma teema. Kilparyhmän harjoituksissa tarjotaan henkilökohtaista sekä ryhmävalmennusta 
Pron ohjaamana noin pari kertana viikossa. Kilparyhmässä harjoittelu painottuu entistä enem-
män yksilösuunnitelmiin ja toteutetaan Pron toimesta. Kilparyhmän kauden avausmatkaksi on 
suunnitteilla pelimatka Viroon pääsiäisen tienoilla. Ohjattua kesäharjoittelua jatketaan syyskuun 
loppuun asti.  
 
Pelipaikkana toimii pääsääntöisesti Kahilanniemen kenttä ja mahdollisuuksien mukaan myös 
Etelä-Saimaa Golf. Peliharjoitukset/pelipäivät toteutetaan nuoriso-ohjaajien, pron ja pelaajien 
vanhempien avustuksella. Pelipäivien ideana on aktivoida nuoria pelaamaan enemmän. 
Juniorilisenssien hinta ja lisenssien hinnat pyritään pitämään mahdollisimman alhaisina.  
 
Tulevana kesänä seura järjestää aiempia kesiä enemmän kilpailuja nuorille ja pyrkii kannusta-
maan nuoria myös kiertämään Golfliiton järjestämiä kilpailuja, kuten Tsemppitouria ja Alue-
touria.  Jos Tsemppitourin ja Aluetourin osakilpailujen järjestämismahdollisuutta tarjotaan, sii-
hen tartutaan. Junioreiden joukkue SM-kilpailuja pidetään yhteisenä päätavoitteena. Kilpailu-
toiminnan tukemiseksi on tarkoitus järjestää tuomarikurssi kauden aikana.  
 
Jäsenrekrytointitoimenpiteitä toteutetaan, kuten aiempina kesinä.  Ennen koulujen päättymistä 
markkinoidaan koululaisryhmille sekä urheiluseuroille lajitutustumismahdollisuuksia. Lajitutus-
tumisia pyritään pääsääntöisesti markkinoimaan SaiPan junioreille sekä Kahilanniemen ja Etelä-
Saimaa Golfin lähettyvillä oleville kouluille. Koulujen päättymisen jälkeen järjestetään 3-4 nuoril-
le suunnattua alkeiskurssia edulliseen hintaan. 
 
Etelä-Karjalan Osuuspankin kanssa järjestetään yhteistyössä 1-2 HippoGolf-Perhepäivää. Perhe-
päivä järjestetään alkukesästä Etelä-Saimaa Golfissa tai Kahilanniemen kentällä. Kesäkauden 
starttitapahtuma järjestetään myös alkukesästä. Perinteinen golfleiri järjestetään tulevana ke-
sänä. Leirin ajankohta on elokuun alussa. Leiri tulee olemaan kestoltaan 3-4 päivää. Leiri järjes-
tetään yhteistyössä Imatran Golfin kanssa. Junioreiden kesäkauden päätöstapahtuma järjeste-
tään Etelä-Saimaa Golfissa syyskuun lopulla.  

 
Nuoriso-ohjaajien rekrytointi tulevaa kesää varten toteutetaan talvella ja alkukeväästä 2017.  

 
 

Senioritoiminta 

Senioritoiminnan tavoitteena on seniori-ikäisten golfharrastajien kunnon kehittäminen. Paino-
pistealueita ovat uusiin seniori-ikäisiin panostaminen, SGS:n toimintaan ja kilpailuihin osallistu-
misen aktivointi, SSSTourin osakilpailuihin osallistumisen aktivointi, viikkokilpailujen ja peliret-
kien järjestäminen, golfharjoittelun järjestäminen sekä talvi- että kesäkaudella ja senioritalkoi-
den toteuttaminen. 
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Osallistutaan mm. SGS Aluetourille, M50, M60 ja M65 Tourille, Audi FST Tourille, SM-kilpailuihin 
ja SSS-Tourille sekä seuraotteluihin Mikkelin, Kuusankosken, Imatran ja Kaakon Golfin kanssa. 
Lisäksi järjestetään keilagolf, reikäpelikilpailu naisille ja miehille sekä päätöstapahtuma Tenan 
Tuoppi. Senioreiden Ryder Cup järjestetään keskiviikkoisin kesä- heinäkuussa Kahilanniemen 
kentällä. Senioreiden viikkokilpailu järjestetään keskiviikkoisin toukokuusta juhannukseen asti ja 
elokuun alusta syyskuun puoliväliin E-SG:n kentällä. Lomakaudella kilpailuja ei järjestetä ESG-
kentällä.  
 
SSSTourin osakilpailu järjestetään touko- kesäkuun (viikonpäivä torstai) vaihteessa 2017 -SG:n 
kentällä. SGS:n Aluetourin finaali pelataan Etelä-Saimaa golfissa lauantaina 2.9.2017.  

 
Kaudesta 2017 lähtien seniorimiesten ikärajoitus muuttuu 55 vuodesta 50 ikävuoteen. Se-
nioriesite/tiedote lähetetään sähköpostitse vuoden alussa niille VG ry:n jäsenille, jotka saavut-
tavat vuonna 2017 seniori-iän (naiset 50v ja miehet 50v). Lähteenä on VG ry:n jäsenrekisteri. 

 
Tiedotuskanavana toimii pääsääntöisesti VG:n nettisivut. Tiedotteita laitetaan myös sähköpostil-
la ja tekstiviesteillä (mm. senioritalkoot tiedotetaan tekstiviestillä).  

  
Omakustanteista ohjattua golfharjoittelua järjestetään entiseen tapaan Lappeenrannassa 
(Swingmakersin toimesta). Harjoittelusisältö ja -ajankohdat tarkentuvat alkuvuodesta 2017. 
Simulaattorivuoroja jatketaan Swingmakersin tiloissa Etelä-Saimaan Lehtitalossa ainakin keski-
viikkoisin ja perjantaisin (mahdollisia lisäaikoja tarpeen mukaan).   
 
 

Seuran tiedotustoiminta 

Pääasiallinen tiedotuskanava on kotisivut. Käytössä myös sosiaalinen media: facebook, twitter ja 
Instagram.  
 
 
 
Hallitus 

 


