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Arvoisat Vierumäen golfyhtiöiden osakkaat
Tiistaina 30.10. pidetyissä ylimääräisissä yhtiökokouksissa vahvistettiin Vierumäki Golf
Oy:n ja Vierumäki Golf Club Oy:n uudet yhtiöjärjestykset. Tärkein muutos liittyy
hallituksen kokoonpanoon. Jäsenmäärä on nyt kolme entisen viiden sijasta.
Uutena puheenjohtajana molemmissa golfyhtiöissä aloitti Mikael Granrot, joka on myös
Vierumäki-yhtiöiden hallituksen puheenjohtaja. Muut golfyhtiöiden hallituksen jäsenet
ovat Matti Nurminen ja golfseuraa edustava Juuso Ilkka.
Nurminen on Granrotin lailla emoyhtiöiden hallituksen jäsen. Ratkaisu tuo
päätöksentekoon ja tiedonkulkuun uuden pääomistajan hakemaa virtaviivaisuutta. Pieni ja
ketterä hallituskokoonpano mahdollistaa myös nopeat ratkaisut, kun sellaisia tarvitaan.
Yhtiöjärjestyksen muutoksen mukaisesti lähetämme jatkossa kokouskutsut sähköpostitse.
Pyydämme ystävällisesti toimittamaan osoitteen sähköpostiosoitteeseen
golfposti@vierumaki.fi. Kutsu julkaistaan myös yhtiön kotisivuilla.
Vierumäki Golf Oy perii lisävastikkeen
Varsinainen yhtiökokous valtuutti Vierumäki Golf Oy:n hallituksen perimään osakkailta
enintään 60 euron suuruisen lisävastikkeen/pelioikeus. Vaikka Classicin muutostyöt
onnistuttiin toteuttamaan suunnitellussa aikataulussa ja hyväksytyn talousarvion
puitteissa, green fee- ja muu myynti on pelaamiseen vaikuttaneiden järjestelyjen vuoksi
jäänyt tavoitteista. Taloudellinen tilanne vaatii toimenpiteitä.
Classicin kenttäremontin tuloksena Vierumäellä on nyt kaksi korkeat laatuvaatimukset
täyttävää kenttää. Muutostöistä suunnittelijana vastannut Martin Ebert on vaikuttunut
näkemästään.
”Olemme erittäin tyytyväisiä lopputulokseen… Griineillä on nyt useita hyviä lipunpaikkoja,
joita vaihtelemalla reikien pelattavuuteen voidaan vaikuttaa ja lähipelistä tehdä aiempaa
mielenkiintoisempaa.”
Ohessa Mackenzie & Ebertin tervehdys kokonaisuudessaan.
Classicin uudistus saatetaan ensi kaudella päätökseen kenttäopasteilla ja muilla
viihtymistä ja pelin sujumista edistävillä yksityiskohdilla. Reitityksessä on päätetty palata
kentän alkuperäiseen ja kauden lopulla jo kokeiltuun pelijärjestykseen.

Golfin jalansija säilyy vahvana
Mikael Granrot vakuuttaa golfin säilyttävän vahvan asemansa osana Vierumäen
kokonaisuutta.
”Golf tulee olemaan erittäin isossa roolissa Vierumäkeä kehitettäessä. Bisneksen kannalta
on tärkeää, että molemmat kentät ovat hyvässä kunnossa. Tulemme pitämään siitä huolen,
ja uskon syksyisten omistusjärjestelyjen kääntyvän myös golfin eduksi.”
Edullisesti kiinni talviharjoittelupakettiin
Lajitaitojen hiominen ja ylläpitäminen onnistuu talviaikaan Vierumäkihallin
harjoittelupaikoilla. Kun lunastat kausikorttisi 30.11.2018 mennessä, saat sen edulliseen
229 euron tarjoushintaan (normaalisti 349 euroa). Varaa omasi Matias Keskikylältä
(matias.keskikyla@vierumaki.fi; 010 5777 305).
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