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Kauden pituus ja pelaajamäärät 

Kausi oli aikaisempiin vuosiin verrattuna lyhyempi kuin mihin ollaan meillä 

Wiurilassa totuttu. Kauden avaus tapahtui 2.4. ja viimeiset kierrokset pelattiin 

jo 20.11. Kausi oli kokonaispituudeltaan noin kaksi kuukautta lyhyempi 

kuin 2020. 

Kierroksia pelattiin  yhteensä 28.763 kpl (2020: 30.517 kpl) 

Vieraspelaajat:  11.227 kpl (2020: 11.310 kpl)  

Wiurilan jäsenet: 17.536 kpl (2020: 19.207 kpl) 

Golfliiton kilpailut 

 Aiempien vuosien onnistuneiden järjestelyiden ja kenttämme houkuttavuuden 

 ansiosta saimme tänäkin vuonna mahdollisuuden olla isäntänä golfliiton kilpailuissa. 

 15.-16.5.MID-Tour 

 22.5. M60-Tour 

 21.6. Future-Liiga 

 13.7. Seniorit Aluetour 

 Kilpailijoilta tuli poikkeuksetta kiitosta kisajärjestelyistä, etenkin forecaddien osuutta 

 kiiteltiin kilpailujen sujuvuuden takaamisessa. Kiitos vielä kerran kaikille vapaaehtoisille, 

 ilman teitä emme voi liiton kilpailuja järjestää. 

  

Kentällä tehdyt korjaustyöt vuonna 2021  

 2020 marras-joulukuussa vaihdettiin bunkkereiden hiekat valkoisiksi ja 

 niistä päästiin nauttimaan heti kauden alusta alkaen. 

 Pukuhuone tiloissa tehtiin seuraavat parannukset: 

 -pesuhuoneitten kaakelit ja suihkut vaihdettiin uusiin 

 -Aulan lattia uusittiin 

 -Aulan valaistus uusittiin. 

 Bägivarasto ”Kanala” 

 -hankittiin 6 uutta bägikaappia 

  



 Asfaltoinnit 

 Keväällä asfaltoitiin alakioskille ja kakkosen griinille (kolmosen 

 tiiboxille) menevät kulkuväylät. 

 Syksyllä asfaltointeja jatkettiin nelos-,viitos-seiska- ja kasi väylien 

 ”siirtymätaipaleilla”. Lisäksi kulkua helpottamaan asfaltoitiin ysiväylän 

 uuden lyöntipaikan ja 18. väylän mäkiset kulkuväylät. 

 Kiitosta on näistä tehdyistä asfaltoinneista tullut mukavasti. 

 Eniten kiitosta kuitenkin on jo nyt tullut parkkipaikan asfaltoinnista. 

 (Ruutujen maalaaminen on edessä keväällä)  

 Padelkenttien perustukset 

  

Konehankinnat kauden aikana 

 -Kiinteistötraktori John Deere 3066R, uusi, keväällä. 

 (vanha jäi edelleen käyttöön kevyempiin töihin) 

  -pallonkeruukone rangelle, uusi 

 -kastelutietokone 

 -Suorakylvökone Vredo, uusi.  

 -John Deere Cator lava-auto, käytetty. 

 

Suunnitelmissa olevat korjaustyöt vuonna 2022: 

 -PADEL-kentät valmiiksi ja auki pelaajille! 

 -Väylien kylvöt uudella kylvökoneellamme. Ensimmäiset kylvökierros 

 tehtiin syksyllä. Tarkoituksena on kolmen vuoden kylvöillä saada väylien 

 ruoholaatu vaihdettua paremmin talvehtivaan puistonata/niittynurmikka 

 ruoholaatuun 

 -Salaojaputkien puhdistamiset/vaihtamiset väylillä 13 ja 14. 

 -Lyöntipaikkojen peruskorjauksia. 

 -Asfaltointien jatkaminen (mm. range) 

 -Lyöntikatos rangelle 

 -väylien 3 ja 14 lampien ruoppaukset syksyllä/ensi talvena 

 



 

Henkilökunta 

 Kentän hoitotehtävissä, kenttämestaria lukuunottamatta määräaikaisissa  

 työsuhteissa on ollut yhteensä 9 henkilöä. 

 Caddiemastereina on toiminut kauden aikana 5 henkilöä. 

 Kiitos erinomaisesta työpanoksesta koko työporukalle! 

 

 

Hallinto 

 Varsinainen yhtiökokous pidettiin 17.6.2021. Varsinaisen yhtiökokouksen valitsemina 

hallituksen jäseninä ovat toimineet Teppo Nieminen (puheenjohtaja), Tina Kesälä 

Juri Virkki, Veli-Matti Toivonen ja Mika Aitio.17.6.yhtiökokoukseen asti hallituksessa  

oli Tina Kesälän tilalla Pasi Anttila. Hallitus kokoontui tilikauden aikana yhdeksän kertaa. 

 Hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkioita eikä muitakaan korvauksia. 

 Kiitämme Pasi Anttilaa pitkäaikaisesta ja arvokkaasta hallitustyöstä Wiurila Golfin hyväksi. 

 Yhtiön toimitusjohtajana tilikauden aikana on toiminut Kimmo Sarlin 

  

  

   

 


