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Vierumäki Golf Oy /
Vierumäki Golf Club Oy
Caddie masterin toimisto ja ajanvaraus
Caddiemasterit työskentelevät Classic-, Coach- ja Cooke-kenttien ”frontline”-tiskeillä, jotka
sijaitsevat Golf Paviljongilla ja Vierumäkihallilla. Tiskeillä ilmoittaudutaan ennen kierrosta
ja varataan lähtöaikoja.
Classic-, Coach- ja Cooke-kenttien sähköposti- ja puhelinajanvaraukset hoidetaan keskitetysti
”back officesta”, joka palvelee sesongin aikana päivittäin klo 9–17. Ajanvaraukset voi tehdä
numerosta 010 5777 031 tai sähköpostilla caddie.master@vierumaki.fi

Nettivaraus – lähtöajat
Nettivaraus on sujuva ja nopea tapa varata aikoja. Kaikki golfarit, jotka ovat jäsenenä jossain
suomalaisessa golfseurassa, voivat varata lähtöaikoja suoraan internetosoitteesta www.golfbox.fi
Osakkaat, jotka eivät ole Vierumäen golfseuran jäseniä, löytävät tarkat ohjeet kirjautumiseen
sivuston www.golfbox.fi etusivulta.
Käyttäjätunnus = fi-[seuranro]-[jäsennumero] (esim. fi-16-235)
Salasana = syntymäaikasi (ppkkvv) (esim. 170472)

Huomioithan, että osakkaille tarkoitettuja PrimeTime-aikoja ei voi varata internetissä.

Nettivaraus – golfopetus
Golfopetuksen varauksen voit tehdä suoraan toimipisteisiimme Golf Talmaan tai Vierumäelle
osoitteesta: https://www.varaaheti.fi/golfkoulu/fi/vierumaki

Tasoitusrajat
Tasoitusraja Classic- ja Cooke-kentille on hcp 54. Coach-kenttään voi tuoda ystävän tutustumaan
ilman green cardiakin. Riittää, että ryhmässä on yksi tasoituksen omaava pelaaja.

Valvonta
Caddiemasterilla, kenttäisännillä ja -henkilökunnalla sekä startterilla on oikeus tarvittaessa muuttaa
sekä yhdistellä lähtöryhmiä. Tällä pyrimme parantamaan pelaajien viihtyvyyttä ja pelin kulkua kentillämme. Mikäli olet kiinnostunut toimimaan kenttäisäntänä, ota yhteyttä allekirjoittaneeseen.

Polettiälyavain
Rangen palloautomaatit toimivat 2 euron kolikolla, yleisimmillä pankkikorteilla sekä ladattavalla
älyavaimella. Älyavaimia saa ostaa caddiemasterilta 5 euron hintaan. Älyavain toimii molempien
kenttien rangeilla ja Classic-kentän kurssipäädyssä, jossa harjoittelu on mahdollista muillekin kuin
opetuksiin osallistuville. Huomioithan, että opetus-, valmennus- ja koulutusryhmiin osallistuvilla on
etuoikeus käyttää kurssipäädyn harjoituspaikkoja. Puhelimen läheisyys saattaa nollata älyavaimen.

Golf- ja sähkökärryt ja golfautot
Kärryt löytyvät tuttuun tapaan Classic-kentän rangen, Golf Paviljongin sekä parkkialueiden
läheisyydestä. Osa kärryistä toimii 2 euron kolikolla (pantti).
Golfauton voi varata etukäteen 40 euron kierroshintaan. Katso osio Golfosakasedut – vain
25 euroa osakkaille.
Classic-kentän golfautojen nouto ja palautus Vierumäkihallin päässä olevaan golfautohalliin.
Cooke-kentän golfautojen nouto ja palautus Golf Paviljongin autokatokseen.
Oman golfauton tuonnista kentillemme on sovittava erikseen henkilöstön kanssa.
Oman golfauton käytöstä perimme 20 euron kierrosmaksun, golfosakkaille mahdollisuus
myös kausikohtaiseen maksuun 320 euroa.
Sähkökärryjä voi vuokrata 15 euron kierroshintaan. Katso osio Golfosakasedut – vain 10 euroa
osakkaille.

Mahdolliset muutokset osakeluetteloon – osakkeen myynti
Mikäli osakkeenomistuksessanne tapahtuu muutoksia tai osoitteenne muuttuu, pyydämme
ilmoittamaan asiasta viipymättä.
Osakkeenomistuksen muuttuessa tarvitsemme kopion kauppakirjasta sekä kuitin maksetusta
varainsiirtoverosta tehdäksemme muutoksen osakerekisteriimme.
Mikäli olette aikeissanne myydä golfosakkeenne, paras paikka osakkeen myynnille on
www.golfpiste.com

Osakkaiden sähköpostirekisteri ja golfin uutiskirje
Ylläpidämme osakkeenomistajista sähköpostirekisteriä, sillä ylimääräinen yhtiökokous
muutti lokakuussa 2018 molempien golfyhtiöiden yhtiöjärjestyksiä. Muutoksen mukaisesti
lähetämme jatkossa yhtiökokouskutsut sähköpostitse, ja voimme lähettää kohdennettuja viestejä
suoraan osakkaille sähköisessä muodossa.
Toivomme, että lähetät sähköpostiosoitteesi meille osoitteeseen matias.keskikyla@vierumaki.fi.
Golfin yleisen uutiskirjeen voit tilata liittymällä rekisteriin osoitteessa: https://uutiskirje.vierumaki.fi/
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PELIOIKEUSSÄÄNNÖT JA HINNASTO
					

Golfosakaskortti
Kaikki osakkeenomistajat saavat golfosakaskortin.
Osakaskortin saavat myös samaan talouteen kuuluvat toisen henkilön osakkeella pelaavat
perheenjäsenet sekä yrityksen osakkeella pelaava nimetty pelioikeuden haltija, joka on työtai omistussuhteessa osakkeen omistavaan yritykseen.
Ilmoitattehan pääkäyttäjät vuodelle 2019 pelioikeusilmoituksen yhteydessä.
Osakaskortin voitte noutaa kauden alussa caddiemasterilta.

Tee-aikojen varaaminen
Lähtöaikoja voi varata koko kaudelle etukäteen. Osakaskortin haltijalla saa olla samaan aikaan
varattuna enintään kymmenen (10) lähtöaikaa kentälle, jolle pelioikeus on (nimetty pelioikeus tai
pelilippujen/monikäytön pääkäyttäjä). Muilla pelaajilla saa olla varattuna viisi (5) lähtöaikaa/kenttä.
Osakkeenomistajalla voi olla päivässä vain yksi etukäteen tehty lähtöaikavaraus pelioikeutta kohti.

Pelioikeuksien käyttövaihtoehdot kaudella 2019
Pyydämme teitä ilmoittamaan valitsemanne käyttövaihtoehdot sähköisesti osoitteessa
https://vierumaki.fi/golf/pelioikeusilmoitus

1. Nimetty pelioikeus (Vierumäki Golf Oy / Vierumäki Golf Club Oy)
Pelioikeus voidaan nimetä yhdelle henkilölle koko pelikaudeksi. Nimetyllä pelioikeudella tämä
henkilö saa kauden aikana pelata kentällä rajoittamattoman määrän pelikierroksia.
		

2. Peliliput
Pelioikeuden voi vaihtaa 20:een kausikohtaiseen lippuun. Osakkailla on oikeus antaa pelilippuja
käytettäväksi haluamilleen henkilöille.
Mikäli pelioikeus käytetään pelilippuina, voi osakkeenomistaja nimetä pelioikeuksia vastaava
määrän ns. pääkäyttäjiä. Pääkäyttäjäksi ei voi nimetä yritystä. Muita pelilipuilla pelaavia koskevat
vieraspelaamisen ehdot peliaikojen varausten, tasoitusrajoitusten ja hinnoittelun osalta.

3. Monikäyttöpelioikeus
Monikäyttöpelioikeutta voi käyttää osakkeenomistajan nimeämät henkilöt. Yhtä monikäyttöpelioikeutta kohden voi pelata yhden pelikierroksen päivässä. Caddiemaster ylläpitää päivittäistä listaa
monikäyttöpelioikeudella pelatuista kierroksista.
Vierumäki Golf Oy:n (Classic) pelioikeuden voi valita monikäytöksi G-, P- ja Y-osakesarjoista.
Hallitus on vahvistanut pelikaudelle 2019 monikäyttömaksuksi 10 €/kierros.
Vierumäki Golf Club Oy:n (Cooke) monikäyttövaihtoehdon voi valita M-sarjan osakkeelle. Erillistä
monikäyttömaksua ei peritä.
Mikäli pelioikeus käytetään monikäyttönä, on osakkeenomistajalla mahdollisuus nimetä pelioikeuksia vastaava määrä ns. pääkäyttäjiä. Pääkäyttäjäksi ei voi nimetä yritystä. Jos pääkäyttäjä on
työ- tai omistussuhteessa osakkeen omistavaan yritykseen, saa hän osakaskortin. Muita monikäytöllä pelaavia koskevat vieraspelaamisen ehdot peliaikojen varausten ja hinnoittelun osalta.
Monikäyttöjen pääkäyttäjä kenellä on osakaskortti:
• Voi tuoda mukanaan pelaamaan yhden vieraan puoleen hintaan
• Voi varata PrimeTime-aikoja
Muut monikäyttöjen käyttäjät:
• Ei oikeutta tuoda vierasta alennettuun hintaan
• Saa varata PrimeTime-aikoja kolme (3) päivää ennen kyseistä päivää
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PrimeTime
PrimeTime-ajat ovat osakkeenomistajien, nimettyjen pelioikeuksien sekä monikäyttöpelioikeuksien
ja pelilippujen pääkäyttäjille tarkoitettuja aikoja, joita voi varata etukäteen. Ajat vapautuvat muiden
varattaviksi kolme (3) päivää ennen kyseistä päivää. PrimeTime-ajat varataan suoraan caddie
masterilta.
PrimeTime-ajat ovat Classic- ja Cooke-kentille viikonloppuisin ja heinäkuussa päivittäin
klo 9.00–10.50. Mikäli kentällä on kilpailu PrimeTime-aikoihin, on osakkaille varattu
PrimeTime-aikoja ennen kilpailua ja/tai kilpailun jälkeen.
PrimeTime-aikoihin oikeutettujen on mahdollista pelata myös aamuisin klo 6.00–6.50 välisenä
aikana sillä kentällä, jolle pelioikeus on. Aamuajat otetaan käyttöön kesäkuun alussa (säävarauksella).
Aamuaikoja ei voi varata Golfboxista, vaan ne on varattava suoraan caddie masterilta viimeistään
edellisenä päivänä.
Vierumäkihalli ja Golf Paviljonki avaavat ovensa klo 7.00, joten ilmoittautuminen kierrokselle tehdään
edellisenä päivänä tai kierroksen jälkeen caddiemasterille. Huomioithan, että aamuajoilla pelattaessa
on kentänhoidolla etuoikeus.
Osakkaan vieras
Osakkeenomistaja ja osakaskortin haltija saa tuoda mukanaan puoleen hintaan yhden vieraan
päivässä pelaamaan kanssaan sille kentälle, jolle pelioikeus on. Vuokrapelioikeudella pelaava saa
tuoda mukanaan yhden vieraan 40 eurolla.
Pelioikeuden vuokraaminen eteenpäin
Jos osakas vuokraa tai antaa pelioikeutensa kolmannen osapuolen käyttöön, hän luopuu samalla
kaikista pelaamiseen liittyvistä oikeuksista, mutta ei osakaskortistaan.

Golfosakaskorttiedut pelikaudella 2019
Ravintolatuotteet (ei alkoholi)
– Golf Paviljonki, Greeni Kauppa&Kahvila ja
		 7 min ja 9 min Break Barit
– Alennus koskee osakkaan peliryhmää
		 (osakas ja max. 3 vierasta)
Golfopetus
Golf Paviljonki Golf Shop
Vierumäkihalli Golfin talviharjoittelukeskus
Golfauto
Sähkökärry
Golfauto, 10 kerran kortti
Oman auton käyttö
Poletit (älyavain)
Älyavain osakkaalle
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–10 %

– 10 % (Vierumäki sekä Talma)
– 10 %
– 20 %
25 € (norm. 40 €)
10 € (norm. 15 €)
200 € (kenttäkohtainen)
20 € / kierros tai 320 € / kausi
40 € / 30 polettia
0 € (norm. 5 €)

GKS-edut osakaskorttilaisille
Yksi ilmainen vapaasti valittava vaihtopäivä muilla GKS-kentillä, ei omalla kentällä. Vaihto-oikeus
voimassa arkisin koko kauden. Ajanvaraus kuten vieraspelaajilla yleensä. Osakkaat voivat pelata
ilmaisen osakaskierroksen esittämällä osakaskorttinsa.
Kilpailumaksut GKS-osakkaille (kilpailumaksu sisältää lounaan kilpailun yhteydessä):
• Sikspäki 25 € (norm. 50 €), osakaskortilla
• ViisLeideistä 25 € (norm. 50 €), osakaskortilla
GKS-kentät: Hartola Golf, Iitti Golf, Kanava Golf, Lahden Golf, Messilä Golf, Vierumäki Golf

Kauden 2019 ajaksi neuvotellut muut kenttävierailut osakaskortilla
Osakkeenomistajilla on mahdollisuus vierailla veloituksetta kaksi (2) kertaa pelikauden 2019 aikana
Golf Talmassa, Kytäjä Golfissa, Pickala Golfissa ja St. Laurence Golfissa. Lisäksi vuonna 2019 voit
ottaa kaverin mukaan vierailulle kenttäkohtaisella osakkaan vierashinnalla.
Ajankohtaista tietoa vaihtuvista ja uusista Golfosakaseduista saatavilla caddiemasterilta ja
kotisivuilta (Golfosakasedut). Muista ottaa osakaskorttisi mukaan ja nauttia eduista!

Finnish International Junior Championship 26.–28.6.2019 (FIJC 2019) hosted by Mikko Ilonen
Tänä vuonna kansainvälinen juniorikilpailu pelataan Vierumäellä jo kuudetta kertaa, ja tälläkin kertaa
Cooke-kentällä. Viime vuonna kilpailussa pelasi 164 pelaajaa, joista 64 oli ulkomailta.
Twitter: #FIJC

Vierumäki Finnish Challenge 1.–4.8.2019
Challenge Tourin kilpailu kolmatta kertaa Vierumäen Cooke-kentällä. Edelliset vuodet ovat olleet
erittäin onnistuneita tapahtumia. Tehdään tästä vuodesta entistäkin hienompi tapahtuma.
Kumppanuuspaketteja sekä muutamia lähtöryhmiä Pro Ameihin (á 3 000 €) on vielä saatavilla,
ota yhteyttä allekirjoittaneeseen. Kilpailupäivien VIP-paketit ovat myös myynnissä.
Seuraa tapahtuman uutisointia verkkosivuilla sekä Twitterissä:
www.vierumakifinnishchallenge.fi Twitter: #VierumakiCT

Finnish Tour -finaali 12.–15.9.2019
Audi Finnish Pga Golf Tour on Suomen valtakunnallisesti korkein golfin kilpailutaso ja
kiertueen finaali pelataan syyskuussa 2019 jälleen Vierumäellä.
Kiertue toimii hyvänä ponnahduslautana monelle suomalaiselle, ja kilpailussa on mahdollista
nähdä tulevaisuuden suomalaisia tähtipelaajia. Tervetuloa seuraamaan suomalaista huippugolfia!
www.finnishtour.fi		

Twitter: #RoadToVierumaki

Vapaaehtoiseksi kesän kilpailuihin
Cooke-golfkentällä pelataan kesällä 2019 Finnish International Junior Championship, Challenge
Tour -osakilpailu sekä Finnish Tour -finaali. Onnistuaksemme näissä merkittävissä kilpailuissa
tarvitsemme kaikkiin kilpailuihin vapaaehtoisia erilaisiin työtehtäviin.
Mikäli pystyt osallistumaan toimitsijaksi, ilmoita halukkuudestasi lähettämällä ajankohta/ajankohdat jolloin pääset mukaan, puhelinnumerosi sekä vaatekokosi osoitteeseen ville.vaimala@
vierumaki.fi. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ja ensisijaisesti otetaan huomioon ne,
jotka pystyvät sitoutumaan kokonaisille ja useammille päiville.
Kilpailut rajoittavat muuta pelaamista, joten kyseisinä päivinä on hyvä käyttää osakasetuja muilla
kentillä (sivu 5) tai omien pelien vaihtoehtona voit lähteä seuraamaan tulevaisuuden huippuja.
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Green fee -maksut kaudella 2019

Kauden alusta
31.5.2019 asti

COOKE

1.6.–31.8.2019

1.9. – kauden
2019 loppuun

ARKI

VKL

ARKI

VKL

ARKI

VKL

aikuinen

56 €

64 €

66 €

74 €

56 €

64 €

nuoriso 25 v. ja alle

28 €

32 €

33 €

37 €

28 €

32 €

Twilight klo 17 jälkeen

35 €

40 €

35 €

40 €

35 €

35 €

CLASSIC

ARKI

VKL

ARKI

VKL

ARKI

VKL

aikuinen

56 €

64 €

66 €

74 €

56 €

64 €

nuoriso 25 v. ja alle

28 €

32 €

33 €

37 €

28 €

32 €

35 €

40 €

35 €

40 €

35 €

40 €

Green fee

Green fee

Twilight klo 17 jälkeen

COACH (par 3)

ARKI

VKL

ARKI

VKL

ARKI

VKL

Päivä Green fee

Aikuinen

30 €

30 €

30 €

30 €

30 €

30 €

Kierros Green fee

Aikuinen

20 €

20 €

20 €

20 €

20 €

20 €

Päivä Green fee

Juniori, 10–25 v.

10 €

10 €

10 €

10 €

10 €

10 €

Päivä Green fee

Juniori, alle 10 v.

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Edut sisarkentällä
Vierumäki Golf Oy:n (Classic) nimetyt sekä monikäyttöpelioikeuden ja pelilippujen pääkäyttäjät
voivat pelata Cooke-kentällä osakkaan green feellä seuraavasti:
Kauden alusta 31.5. asti ja 1.9. alkaen kauden loppuun arkisin 28 € ja viikonloput/pyhät 32 €,
1.6.–31.8. arkisin 33 € ja viikonloppuisin 37 €.
Vierumäki Golf Club Oy:n (Cooke) nimetyt sekä monikäyttöpelioikeuden ja pelilippujen pääkäyttäjät voivat pelata Classic-kentällä osakkaan green feellä seuraavasti:
Kauden alusta 31.5. asti ja 1.9. alkaen kauden loppuun arkisin 28 € ja viikonloput/pyhät 32 €,
1.6.–31.8. arkisin 33 € ja viikonloppuisin 37 €.
Mikäli monikäyttöpelioikeutta käytetään sisarkentälle, pelioikeus ei ole käytettävissä saman
päivän aikana kotikentällä.

No Show
Lähtöajat tulee perua viimeistään kaksi (2) tuntia ennen lähtöaikaa. Peruuttamattomasta lähtöajasta veloitamme normaalin greenfee-maksun/pelaaja. Mikäli kyseessä on yksityishenkilön tai
yrityksen omistama osake, vastaa osakkeenomistaja tai nimetyn pelioikeuden haltija perumatta
jätetyistä ajoista.
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Kentän perusparannusprojekti Classic-kentällä
Classicin syksyllä 2018 valmistuneen 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.”
Classicin uudistus saatetaan kaudella 2019 päätökseen kenttäopasteilla ja muilla viihtymistä
ja pelin sujumista edistävillä yksityiskohdilla. Reitityksessä on päätetty palata kentän alkuperäiseen,
ja kauden 2018 lopulla kokeiltuun, pelijärjestykseen. Vierumäki Golfin toimitusjohtaja Jan Ruoho
voikin tyytyväisenä kutsua pelaamaan uudistetulle kentälle.
”Haluan kiittää kaikkia perusparannusprojektiin osallistuneita, suunnittelija Martin Ebertiä,
toteuttaja Jouni Lehtosta, muuta henkilöstöä sekä erityisesti osakkeenomistajiamme,
jotka ovat tämän urakan mahdollistaneet. Voimme kaikki olla tyytyväisiä tulokseen.
Classicin ilme ja pelattavuus ovat parantuneet projektin myötä huimasti.
Lämpimästi tervetuloa testaamaan uudistunutta Classicia.”

Golfkurssit/alkeiskurssit alk. 89 euroa!
Golfin aloittaminen on nyt edullista. Kerro kaverille ja
houkuttele mukaan.
Tutustu kurssitarjontaamme Golfkouluissamme
Talma ja Vierumäki:
https://www.varaaheti.fi/golfkoulu/fi/vierumaki/
alkeiskurssitvierumaki
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Yhteystiedot
Vierumäki Golf Oy sekä Vierumäki Golf Club Oy
Alan Strachan
Esko Koivisto
pääkenttämestari
kenttämestari
alan.strachan@vierumaki.fi
esko.koivisto@vierumaki.fi
p. 010 5777 291
p. 010 5777 405
Matias Keskikylä, (Laura Mesiäisen äitiysloman sijaisuus)
Asiakkuus- ja palvelupäällikkö
matias.keskikyla@vierumaki.fi
		
p. 010 5777 305
Caddie master
p. 010 5777 031
caddie.master@vierumaki.fi

Toivotan Teille kaikille erittäin miellyttäviä ja mieleenpainuvia
pelihetkiä Vierumäen upeilla golfkentillä!
Terveisin,
Jan Ruoho
toimitusjohtaja
Vierumäki Golf Oy / Vierumäki Golf Club Oy
jan.ruoho@vierumaki.fi
p. +358 10 5777 400

