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1. YLEISTÄ 

Yhdistyksen sääntöjen mukaan seuran tarkoituksena on edistää golfin harrastamista 
järjestämällä koulutusta, harjoituksia ja kilpailuja sekä muuta lajin harrastamista edistävää 
toimintaa. Se järjestää jäsenilleen vakiintuneet kilpailut sekä entisten vuosien tapaan toimintaa, 
jonka tarkoituksena on aktivoida jäsenistöä. Yhdistys on järjestäytynyt toimikunniksi ja 
hallituksen jäsenet toimivat toimikuntien puheenjohtajina. Yhdistyksen toiminta perustuu 
vapaaehtoistyöhön. Yhdistys maksaa osakeyhtiölle korvausta kentän käyttämisestä seuran 
tapahtumiin.  

Viimeisen jäsenkyselyn palautteen perusteella toiminnassa on lisätty erilaisia kilpailuja. Näitä 
jatkamme myös kauden 2022 aikana. Eniten toivottiin kilpailuja (lyöntipeliä, reikäpeliä, scramblea 
ja vapaamuotoisia ja rentoja kilpailuja). Myös suositut yhteiset pelimatkat vieraskentälle saavat 
jatkoa. Pienimuotoisia iltamia on tarkoitus järjestää olosuhteiden salliessa esim. jussikisan tai 
everybodyn yhteydessä.  

Wiurila Golf Oy päättää kenttään, kioskitoimintaan ja klubiin liittyvistä asioista, kuten 
henkilöstön määrästä ja palkkaamisesta, proshopista, kentän käytöstä, kentällä pidettävistä 
muista kuin tässä toimintasuunnitelmassa mainituista seuran järjestämistä kilpailuista ja 
tapahtumista sekä kentän ylläpitämisestä ja huoltamisesta. Kauden 2022 virallinen avaus 
tapahtuu sääolosuhteista ja kentän talvehtimisesta riippuen osakeyhtiön päätöksellä. Range ja 
palloautomaatti otetaan käyttöön heti säiden salliessa.     

Joka vuosi järjestettävä seuraottelu Ringsiden Golfia vastaan on tänä vuonna Ring Sidessa. 
Seuraotteluun seuran kapteeni valitsee joukkueen ensisijaisesti niistä jäsenistä, jotka ovat 
osallistuneet seuran ja osakeyhtiön tapahtumiin, mm. talkoisiin, aktiivisesti ja joilla on seuraottelu 
päivänä mahdollisuus osallistua tapahtumaan. 

Wiurilan Head Prona aloitti  1.1.2022 Mika Mäki. Tervetuloa Mika! Pelitaidon kehittämiseen 
seuran uusi pro on luvannut järjestää erilaisia klinikoita. Eri ryhmien osallistumista kursseille on 
tarkoitus tukea seuran ao toimikuntien budjeteista.  

 

2. HALLINTO 

Seuran vuosikokous valitsee seuran hallituksen toimikaudeksi kerrallaan. Sääntöjen mukaan 
hallituksessa on puheenjohtajan ja kapteenin lisäksi 3-7 muuta jäsentä. Hallituksen muodostavat 
puheenjohtaja, kapteeni, sihteeri ja rahastonhoitaja sekä toimikuntien puheenjohtajat. Vuonna 
2021 toimikuntia oli kapteenin puheenjohtamien kilpailu- ja tasoitustoimikuntien lisäksi seniori-, 
juniori-, kenttä-, aktivointi- ja  nais-toimikunnat. Vuoden 2022 toimikunnat ovat: seniori-, nuoriso-
, kenttä-, aktivointi-, kilpailu-, tasoitus-  ja nais- toimikunnat 

Wiurila Golf Oy:n toimitusjohtaja ja Head Pro saavat kutsun seuran hallituksen kokouksiin 
tarvittaessa. 

Puheenjohtajan ja kapteenin toimikausi on kaksi vuotta kerrallaan, ja hallituksen muiden 
jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Nykyisen kapteenin ja puheenjohtajan toimikaudet ovat 
katkolla kauden 2023 alussa.  

Seuran sääntöjen mukaan kaksi muuta hallituksen jäsentä on vuosittain erovuorossa. 
Kevättalvella pidettävä sääntömääräinen yhdistyksen vuosikokous valitsee uudet hallituksen 
jäsenet erovuorossa olevien tilalle. Vuonna 2022 erovuorossa ovat Pikita Lempiäinen-Koponen 
ja Tapio Rohkea. 
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3. TALOUS 

Vuosikokous hyväksyy seuran talousarvion. Toimikuntien puheenjohtajat vastaavat 
vastuualueidensa osalta talousarvion toteutumisesta. Hallitus esittää jäsenmaksujen 
säilyttämistä ennallaan v 2022: aikuiset 90 €, nuoret aikuiset 22-25v 60€ ja nuoriso 30 € (alle 
21v). Jäsenmäärän odotetaan pysyvän likipitäen entisellään ja kaudelle 2022 budjetoitu 
jäsenmäärä on 710 aikuisjäsentä, 60 nuorta aikuisjäsentä ja 130 nuorisojäsentä. Jäsenmaksun 
voi suorittaa ainoastaan pankkiin seuran tilille ja toimitetaan vuoden 2021 tapaan ainoastaan 
sähköisesti ja eräpäiväksi ehdotetaan 15.3.2022. 

Seuran suurin yksittäinen kuluerä on Suomen Golfliitolle maksettavat jäsenmaksut. Ne 
määräytyvät liiton ilmoittaman päivämäärän (yleensä 1.9.) mukaisesta jäsenmäärästä. Jotta 
seura ei maksa liitolle nk. haamujäsenistä, tehdään seurassa vuosittain jäsenrekisterin tarkistus. 
Mikäli jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan 15.8. mennessä, katsotaan hänen eronneen 
seurasta ja hänet poistetaan seuran jäsenrekisteristä 31.8.mennessä. Liiton jäsenmaksut 
edellisvuoden jäsenmäärästä erääntyvät maksettavaksi vuosittain helmi-maaliskuussa. 

Muita jäsenmaksuista katettavia isoja kulueriä ovat Nexgolfin käyttöoikeuteen liittyvät maksut 
ja tämän toimintasuunnitelman mukaisten tapahtumien ja kilpailuiden johdosta osakeyhtiölle 
maksettavat korvaukset kentän käyttämisestä ja caddie-palveluista. NexGolfin maksut Teetimea 
(= vieraspalaajien ajanvaraus) lukuunottamatta on hoitanut seura ja 2022 ehdotetaan 
perusmaksu jaettavaksi 50-50. 

Seura tarjoaa 31.5.2022 jäsenmaksunsa maksaneille GoGolfin jäsenyyden ilman lehteä 
2021 tapaan. Golfia aloittaville Wiurilan uusille jäsenille jäsenetuna 1kpl 18-reiän arki-greenfee. 
Mahdollisuus pyytää ”seurakummi” mukaan kierrokselle. 

 

4. HEIKKI ISOTUVAN RAHASTO 

Hallitus perusti vuonna 2019 rahaston tukemaan Wiurilan nuorten pelaajien kehittymistä ja 
pelaamista. Rahastosta voidaan myöntää stipendejä nuorisotoimikunnan tai seuran jäsenen 
esityksestä hallituksen päätöksellä. Rahaston säännöt on nähtävissä verkkosivuilla. 

Rahaston alkupääoma muodostui Heikki Isotuvan omaisten toiveiden mukaisesti 
lahjoituksina. Vuoden 2022 alkaessa pääoma on 1120 euroa. 

Stipendien saajat julkistetaan mahdollisuuksien mukaan vuosijuhlassa tai muussa seuran 
jäsenistön tapahtumassa 
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5. KILPAILU- JA TASOITUSTOIMIKUNTA 

Toimikunta järjestää kauden aikana seuraavat kilpailut, joiden järjestämisestä ja niihin 
liittyvien kustannusten korvaamisesta on sovittu osakeyhtiön kanssa; 

▪ Kapteenin Kierros 
▪ Juhannuskisa 
▪ Reikäpelimestaruus  
▪ Klubimestaruus 
▪ Lyöntipelimestaruus 
▪ Pressan Scramble 
▪ Everybody 

 

Lisäksi pyrimme järjestämään kauden aikana mukavia pikku kilpailuja yleisen 
kilpailukalenterin salliessa (Aktivointityö). Muiden kentällä pelattavien kilpailujen järjestelyistä 
vastaa pääasiassa Wiurila Golf Oy. 

Tasoitustoimikunta valvoo tasoitusten oikeellisuutta, mutta pelaaja itse on aina vastuussa 
tasoituksensa oikeellisuudesta. Tasoituslistat päivitetään joka yö NexGolf-järjestelmässä. 
Tasoitukseen vaikuttavaksi kierrokseksi hyväksytään ainoastaan voimassaolevien tasoitus 
määräysten mukaisesti pelattu kierros.  

Kauden alkaessa järjestetään sääntöilta ja kauden aikana mahdollisuuksien mukaan 
sääntökoulutusta kentällä. Seura tukee jäsentensä sääntötuntemusta maksamalla 
tuomarityöskentelystä kiinnostuneille jäsenille tuomarikurssin. 

Kaikki golfarit voivat rekisteröidä tasoituskierroksia harjoituskierroksista, jotka voivat olla 
lyhimmillään 9 reikää. Tasoituslaskentaa ei enää suoriteta pistebogeyna vaan tulokset 
perustuvat lyöntimääriin. Lyöntimääriin sovelletaan kuitenkin samoja periaatteita kuin 
pistebogey-laskentaan. Kilpailuissa voi myös edelleen olla pistebogey-sarjoja.  

Ei rekisteröitymistä etukäteen: Sinun ei tarvitse rekisteröidä kierrosta etukäteen. Riittää, että 
kerrot merkitsijälle ja pelaat sääntöjen mukaan ja pelaamasi kenttä on tasoituskelpoinen.  

Kilpailu- ja tasoitustoimikunnan muodostavat seuran kapteeni (toimii puheenjohtajana), 
seuran hallituksen erikseen nimeämät seuran jäsenet, joista yhdellä on riittävä perehtyneisyys 
voimassa olevaan tasoitusjärjestelmään ja joista yksi toimii toimikunnan sihteerinä, sekä 3-5 
seuran aktiivista kilpailevaa jäsentä. 

 

EDUSTUSPELAAJAT 

Wiurilan jäsenen pelatessa Suomen Golfliiton tai Suomen Golfsenioreiden järjestämissä 
kilpailuissa hän edustaa aina kotiseuraansa. 

Wiurilan edustuspelaajan odotetaan olevan sitoutunut seuran tavoitteisiin, edustavan 
seuraa moitteettomasti, pukeutuvat kilpailuissa asianmukaisesti ja osallistuvan seuran 
mestaruuskilpailuihin sekä muihin seuran järjestämiin kilpailuihin aina mahdollisuuksiensa 
mukaan. 

Edustuspelaajan on mahdollista hakea kulukorvauksia seuralta aikuisten osalta erillisen 
kilpailutoimikunnan määrittelemän ohjeen mukaan ja juniorien osalta Nuorisotoimikunnan 
määrittelemän ohjeen mukaan.  

Pelaajan velvollisuudet ja maksimikorvaus kautta kohti on on määritelty ohjeissa.  
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Edustuspelaajien valinnat tekee tarvittaessa seuran kapteenit yhdessä seuran 
puheenjohtajan kanssa.  

Kulukorvaukset maksetaan kerran vuodessa kulukorvausanomusta, kuitteja sekä 
tulosluetteloa (tulosluettelot vaaditaan ainoastaan aikuisilta ja senioreilta) vastaan. 

 

6. TIEDOTUS 

Kauden aikana tiedottaminen tapahtuu ensisijaisesti internetissä seuran omilla kotisivuilla 

osoitteessa www.wgcc.fi. Tiedottamista tehdään myös sähköpostilla ja tekstiviesteillä suoraan 

jäsenille jäsentiedotteina, sekä sosiaalisessa mediassa seuran  Facebook-sivuilla sekä 

Twitterissä ja Instagramissa.  

Uutena kanavana käytetään myös Wiurila Youtube kanavaa: 

https://www.youtube.com/channel/UCjKIGvjOsY77Wr7qciHzSaQ 

Myös Golfliiton eBirdie sovellusta hyödynnetään tiedottamisessa. Seura ja Oy tekevät 

yhteistyötä tiedottamisen osalta yhdistäen tiedotteita ja välttääkseen päällekkäisyyksiä. 

 

 

7. AKTIVOINTI- JA OPETUSTOIMINTA 

 

Aktivoinnin tavoitteena on tukea seuran jäseniä ja edistää yhteisöllisyyttä järjestämällä 
aktiviteetteja, joilla yhä useampi, oli kyseessä sitten juuri golfharrastuksen aloittanut tai jo vanha 
konkari, saadaan osallistumaan aktiivisesti seuran toimintaan ja tapahtumiin ja siten sekä 
kehittymään pelaajana että kasvattamaan sosiaalista verkostoaan osana seurayhteisöä.  

Seura tukee jäsentensä osallistumista Head Pro Mika Mäen opetukseen. Kauden alussa 
järjestetään maksuttomat 1.5 tunnin starttitreenit ja lisäksi kauden mittaan järjestetään eri osa-
alueisiin keskittyviä avoimia viikkoharjoituksia. Myös tutor-toimintaa jatketaan greencardin juuri 
suorittaneille jäsenille.  

Seuran jäsenille järjestetään kauden aikana yksi kaikille avoin päivän pelimatka jollekin 
lähialueen kentälle sekä perinteinen Äijien Reissu miehille.   

Ladykapteenin toimenkuvan jonkin verran muuttuessa naisten peli-iltojen järjestämisvastuu 
siirtyy Aktivoinnille. Peli-iltoja pyritään järjestämään kerran kuussa toukokuusta syyskuuhun.  

Yhteistyössä Nuorisotoimikunnan kanssa järjestetään matalan kynnyksen kilpailu  +36-
tasoituksella pelaaville jäsenille. Sarjoina juniorit ja yleinen. 

Kauden päätösjuhlaa vanhassa muodossaan ei enää järjestetä. Sen sijaan pyritään 
panostamaan enemmän muihin seuran tapahtumiin. Useimpien seuran kilpailujen yhteyteen 
lisättiin jo kaudella 2021 ruokailu, ja tätä jatketaan myös tulevalla kaudella. Yhden tai useamman 
kilpailun yhteyteen pyritään järjestämään rentoa oheisohjelmaa, myös sellaista, johon ovat 
tervetulleita jäsenet, jotka eivät osallistu itse kilpailuun.   

Uusia jäseniä pyritään hankkimaan muun muassa muista Salon  urheiluseuroista ja 
oppilaitoksista.  

 

http://www.wgcc.fi/
https://www.youtube.com/channel/UCjKIGvjOsY77Wr7qciHzSaQ
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8. NUORISOTOIMINTA 

Seuran nuorisotoiminnasta vastaa nuorisotoimikunta, jonka puheenjohtaja toimii Wiurila Golf 
& Country Club ry:n hallituksessa. Nuorisotoimikuntaan kuuluvat puheenjohtaja, nuoriso-
ohjaajat, sekä mahdolliset muut erikseen nimetyt jäsenet. Nuorisotoimikunta vastaa 
nuorisotoiminnan taloudesta. Seuran pro osallistuu myös toimikunnan työskentelyyn ja vastaa 
pääosin nuoriso-ohjauksesta ja -valmennuksesta erikseen sovitun ohjelman mukaisesti. 
Nuorisotoimikunta vastaa lisäksi nuorison kilpailutoiminnasta, erityistapahtumista, leireistä, 
kursseista ja tiedotuksesta sekä ohjaajien koulutuksesta yhteistyössä seuran pron, seuran 
hallituksen ja muiden toimikuntien kanssa. 

Seuran nuorisotoiminnan tavoitteena on kasvattaa seuramme nuorisojäseniä ihmisinä, 
urheilijoina ja golfin pelaajina, tässä järjestyksessä. Seuran näkökulmasta tavoitteena on saada 
nuorista nuorisojäseniä, jotka tulevaisuudessa jatkavat seuran aikuisjäseninä. 

Nuorisotoiminta järjestää seuran nuorisojäsenille ympärivuotista ohjattua harjoittelua. 
Seurassamme noudatetaan Suomen Golfliiton kansallista juniorigolfohjelmaa. 

Nuorisotoiminnalle laaditaan vuosittain seuran budjetointiohjeita noudattaen budjetti, 
toiminnan rahoitus tulee harjoittelijoilta peritävistä maksuista sekä seuran budjetista. 

Nuorison harjoitukset jakaantuvat kesä- ja talviharjoitteluun. Kesäkausi toukokuu-syyskuu, 
talvikausi joulukuu-maaliskuu. Harjoitusohjelma kesä- ja talvikaudelle laaditaan seuran pron 
toimesta.  Kesäkaudella harjoittelu pääosin oman kentän harjoittelualueella. Talvikaudella 
sisäharjoitukset sisältävät sekä lajiharjoitusta että fyysistä harjoittelua. 

Harjoitusryhmät jaetaan osallistujien omien kehitysasteiden ja tavoitteiden mukaan. 
Nuorisotoiminta pyrkii tarjoamaan kehittävän ja innostavan harjoitteluympäristön kaikille 
toiminnassa mukana oleville nuorille omien tavoitteiden mukaisesti. 

Seura kannustaa ja tukee myös nuorisojäseniä kilpailemaan. Nuorisotoiminnan kaikessa 
kilpailutoiminnassa tavoitteena on, että mahdollisimman moni nuori saa tilaisuuden osallistua 
kilpailuihin oman kiinnostuksensa mukaan. Tavoitteena on aktivoida myös nuorten vanhempia 
mukaan ohjaajatoimintaan. 

Edustuskilpailutoimintaan osallistuville nuorille korvataan osallistumis-, ja majoituskulut 
kulloinkin voimassa olevan junioreiden korvausohjeistuksen mukaisesti. Seuran 
korvausohjeistuksen mukaisesti 2022 seura voi tukea junioriedustuspelaajia valmennus-
/koulutustuen muodossa. Tämä mahdollistaa pelaajille oman valmennuksen hankinnan, jota 
seura tukee. 

Nuorisotoiminnan vastuuohjaajilta toivotaan vähintään Suomen Golfliiton Golfohjaajan 
peruskurssin suorittaminen (I-taso). Tämän lisäksi ohjaajille tarjotaan mahdollisuus osallistua 
jatkokoulutuksiin kuten esim. Golfohjaajan jatkokoulutukseen (II–taso tai III-taso) tietyin 
edellytyksin. Nuoriso-ohjaajille järjestetään tarvittaessa myös seuran sisäistä 
täydennyskoulutusta yhdessä seuran oman Pro:n kanssa. 

Kauden 2022 tavoitteena on saada aktivoitua lisää junioreita tutustumaan lajiin sekä 
kehittymään golfissa. Uusien junioreiden rekrytointia pyritään tekemään kouluvierailuilla sekä 
muiden urheiluseurojen kanssa toteutettavalla yhteistyöllä. 

24h-golfiin osallistutaan myöhemmin määritellyllä tavalla saatavilla olevien resurssien 
puitteissa. 24h tapahtumaan liittyvä yögolf suunnitellaan järjestettävän myös vuonna 2022 
vuoden lähellä kesäpäivän seisausta. 
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9. NAISTEN TOIMINTA 

Seuran naistoimikunnan tavoitteena on olla aktiivinen toimija Wiurila golf ry:n toiminnassa ja 
kehittämisessä. Naistoimikuntaan kuuluu 3-5 jäsentä ja puheenjohtajana toimii seuran Lady 
kapteeni. 

Tulevan kauden painopistealueena on aktivoida naisten osallistumista oman ja muiden 
seurojen sekä golfliiton kisoihin ja kannustaa naisia kehittämään omaa lajiosaamistaan. 
Tavoitteena on luoda hyvät edellytykset seuran naisille kilpailuihin osallistumiseen ja 
harjoitteluun. Kauden aikana järjestetään yhdessä seuran Pro:n kanssa naisille harjoitteluryhmiä 
omien tavoitteiden mukaisesti. Yhteistyössä kilpailutoimikunnan kanssa pyritään saamaan 
Wiurilaan naisten edustusryhmä, jonka jäsenet osallistuvat liiton toureille. Tätä kautta pyrimme 
saamaan lisää näkyvyyttä seuran naistoiminnalle ja samalla saamaan myös tyttöjä ja naisia 
kiinnostumaan kilpailemisesta. 

Naistoimikunnan jäsenet osallistuvat aktivointitoimikunnan järjestämiin naisteniltoihin ja 
mahdollisuuksien mukaan järjestetään naisille myös omia kilpailuja. Tavoitteena on pitää myös 
edellisistä vuosista tuttu naisten kauden päätös ja yksi yhteinen naisten reissu kesän/syksyn 
aikana. 

 

10. SENIORITOIMINTA 

Pelikauden toiminta 
Senioriliiga alkaa toukokuussa ja jatkuu koko kesän.  Tavoitteena on parantaa sijoitusta 

liigassa ja saada taas muutama uusi pelaaja mukaan ja aktivoida naiset pelaamaan. 

Viikkokisaa pelataan kesä-, heinä-, elo- ja syyskuussa. Naisille järjestetään oma sarja. 
Pelipäivä on edelleen perjantai. 

Tasoituksellinen reikäpelikisa järjestetään kesän aikana alkaen kesäkuussa. 

Ideoidaan ja järjestetään joku joukkuekisa kesän aikana senioreille. 

Elokuussa pelataan seuraottelu Nordcenterin seniorigolfareita vastaan kotona. Tavoitteena 
on tietty voitto, tällä hetkellä tilanne tasan  6 – 6. 

Syyskuussa pelataan jo tavaksi tullut seniorien pistebogeymestaruuskisa yhdessä juniorien 
kanssa. 

Lokakuussa järjestetään päättäjäistapahtuma, jossa jaetaan palkinnot ja joku joukkuekisa. 

Uuden pron kanssa pyritään järjestämään senioreille suunnattua harjoittelua. 

Pyritään edelleen aktivoimaan yhteistoimintaa juniorien ja muiden ryhmien kanssa sekä 
osallistumaan aktivoitintoimintaan. 

Osallistutaan mahdollisimman suurella joukolla kaikkiin Wiurilan tapahtumiin ja talkoisiin, 
samoin juhlavuoden tapahtumiin.  

 

Tiedottaminen 
Tiedottamista pyritään edelleen hoitamaan niin, että jokainen seniorigolffari tietäisi mitä 

tapahtumia järjestetään, tiedotus hoidetaan www-sivuilla sekä sähköpostitiedotteilla. Tämä 
edellyttää jokaisen seniorigolffarin nettiosoitteen ajantasaisuutta NexGolfissa. 
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11. KENTTÄTOIMIKUNTA 

Kentän kunnosta vastaa Wiurila Golf Oy. Seura esittää osakeyhtiölle ylläpito- ja 
korjaustoimenpiteitä, joita seura pitää tarpeellisina. Kenttätoimikunta toimii hyvin läheisessä 
yhteistyössä OY:n kanssa 

● Kukkaistutusten laitto 
● Yleisen siisteyden ja turvallisuuden ylläpitäminen 
● Väyläkummitoiminnan kehittäminen 
● Hiekkapussukoiden käytön aktivointi 
● Talkoiden organisointi 

 

Wiurila Golf & Country Club ry 

Hallitus 


