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1. YLEISTÄ 

Pelikausi 2018 avattiin 18.4.2018 ja kausi loppui 18.11.2018. 
 
Kentän sulkemiseen mennessä oli kentällämme pelattu n 21.800 kierrosta (2017, n. 21000 
kierrosta). Kentällä pelattujen kierrosten määrä pysyi liki ennallaan vuoteen 2017 verrattuna. 
Vieraspelaajien pelaamien kierrosten osuus kaikista kierroksista oli noin 7900 kappaletta. 
(2017, n. 7800 kpl). Kierrosmäärään vaikuttivat harvinaisen kuuma kesä sekä edellisvuotta 
noin kolme viikkoa lyhyemmäksi jäänyt pelikausi 
 
Seuran jäsenmäärän kasvu katkesi jo v 2017. Tämä on tällä hetkellä lajin yleinen trendi, jopa 
globaalisti; laji ei houkuta uusia, etenkään nuoria pelaajia niin paljoa, että uusien pelaajien tulo 
riittäisi kattamaan ikääntyvien pelaajien poistuman. Huolestuttava piirre on myös se, että lajin 
harrastajien keski-ikä kohoaa vuosi vuodelta. Seuramme jäsenistön keski-ikä on jo hiukan yli 
50v.  
 
2018 käynnistettiin seurassa aktivointitoimet, joilla pyrittiin saamaan lajin aloittaneet ja 
korkealla tasoituksella pelaavat jatkamaan golf-harrastustaan, koska juuri lajin aloittaneet ja 
korkealla tasoituksella pelaavat ovat sitä joukkoa jotka lopettavat harrastuksensa vuoden tai 
kahden jälkeen. Tasoituksella HCP 36-54 pelaaville järjestettiin 3 tapahtumailtaa, jossa 
henkilöitä perehdytettiin lajiin lisää, pidettiin leikkimielisiä kilpailuja ja rohkaistiin tutustumaan 
muihin seuran jäseniin. Saatu palaute oli positiivista. 
 
 

HALLINTO 
Seuran vuosikokous pidettiin Wiurilan Kartanoravintolassa 14. helmikuuta ja kokoukseen 
osallistui 9 jäsentä. Vuosikokouksen valitsema seuran hallitus kokoontui kauden aikana 11 
kertaa.  

Hallitukseen kuuluivat: 

 Veli-Matti Toivonen puheenjohtaja 
Kimmo Sarlin varapj., kapteeni, kilpailu- ja 

tasoitustoimikunta 
 Petri Kallijärvi sihteeri ja rahastonhoitaja 
 Veera Niemi  tiedotustoimikunta 
 Minna Gråsten naistoimikunta 
 Kirsi Toivonen klubitoimikunta 
 Marko Paassilta nuorisotoimikunta 
 Tapio Rohkea senioritoimikunta 
 Tuula Koponen kenttätoimikunta 

2. TALOUS 
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Varsinaisen toiminnan tuotot olivat 69406,80 € ja toimintamenot 69571,03  €. Tilinpäätöksessä 
tehdyt poistot olivat 96,73  € ja tilikauden tulos tehtyjen poistojen jälkeen on 158,05 € 
alijäämäinen. 

Seuran rahavarat kauden päättyessä olivat 29411,86 €,  

Seuran taloudellinen tilanne on jäsenpoistumasta huolimatta kohtuullisen hyvä. Menneellä 
kaudella seuran hallitus päätti antaa aiempien vuosien tapaan Wiurila Golf OY:lle erillisen 2500 
€:n tuen, jolla yhtiö teki hankintoja jotka palvelevat koko jäsenistöä. Myös seuran eri 
toimikunnille pystyttiin osoittamaan talousarvion mukaiset summat omaan toimintaan. 
Toimikunnat pystyivät toimimaan täyspainoisesti koko kauden ja pystyivät budjettiensa 
puitteissa järjestämään erilaisia tapahtumia jäsenistölle.  

Seuran talous on täysin riippuvaista kohtuullisesta jäsenmäärästä ja jäsenmaksunsa 
maksavista jäsenistä. Aiempiin vuosiin verrattuna yhä suurempi osa maksoi jäsenmaksunsa 
eräpäivään mennessä, mikä mahdollisti seuralle taloudellista liikkumavapautta heti kauden 
alussa. Mikäli jäsenmaksun maksamista olisi lykätty yli laskun eräpäivän, olisi seuran ollut 
mahdotonta osoittaa määrärahoja toimikunnille heti pelikauden alkaessa. Seuran suurimmat 
maksut (Golfliitto ja NEXGOLF) erääntyvät vuosittain maalis-huhtikuussa ja mikäli seura saa 
jäsenmaksunsa myöhässä, kykenee seura maksamaan erääntyvät maksunsa muttei 
käyttämään rahaa mihinkään muuhun toimintaan. 

Vaihtuvuus seuran jäsenistössä v 2018 oli kutakuinkin v 2017 tasolla. 97 jäsentä katsottiin 
eronneeksi seurasta 31.8.2018, koska he eivät olleet maksaneet seuran v 2018 jäsenmaksua. 
Poistamalla maksamattomat henkilöt seuran jäsenrekisteristä, vältti seura heidän osaltaan 
jäsenmaksuvelvoitteet Golfliitolle. Seura maksaa vuodelta 2018 jäsenmaksun Golfliitolle 785 
jäsenestä. 

V 2018 jäsenmaksulomake lähetettiin 836 jäsenelle, joista n 30 ilmoitti ennen laskun 
erääntymistä eroavansa seuran jäsenyydestä tai vaihtavansa seuraa.   

3. TASOITUSTOIMIKUNTA 

Seuraan kuului kauden päättyessä 792 (816) aktiivijäsentä. Jäsenistä miehiä on 561 (577) ja 
naisia 231 (239), alle 20-vuotiaita on 115(126) kpl. Virallinen EGA-tasoitus kauden päättyessä 
oli 276 (301) jäsenellä eli vain vajaa kolmasosa jäsenistöstä oli pelannut vähintään kolme 
tasoituskierrosta kauden aikana. 
 
Tasoitusluokittain: Plus - 4.4 / 11(12) jäsentä, 4.5 – 11.4 /79(80) jäsentä, 11.5 – 18.4 / 157(151) 
jäsentä, 18.5 - 26.4 / 181(200) jäsentä, 26.5 – 35,9 / 152(172) jäsentä, 36 - 54 / 212(201) 
jäsentä. 

 

 

4. TIEDOTUSTOIMIKUNTA 

Seuran asioista tiedotettiin seuran internetsivuilla sekä suoralla viestinnällä tekstiviestien ja 
sähköpostilla lähetetyn jäsentiedotteen muodossa. Sosiaalisessa mediassa käytössä olivat 
Facebook, Instagram sekä Twitter. Nettilehteä ei julkaistu menneellä kaudella, sen sijaan kukin 
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toimikunta sai vapaat kädet tuottaa sisältöä nettisivuille. Uutena tiedotusmuotona käytettiin 
myös Golfliiton eBirdie-sovellusta, joskin vähäisessä määrin. 

 

5. KLUBITOIMIKUNTA 

 
Kapteenin kierroksen tarjoilu ja Jussi-kisan järjestelyt hoituivat perinteisin menoin. Kapteenin 
kierroksen osallistuja määrä oli 71 ja "Jussi-kisa" toteutettiin yhteislähtönä ja osanottajamäärä 
oli 84 golffaria. 

 
Klubi-iltoja järjestettiin kolme; 15.6. (24 pelaajaa), 31.8. (20 pelaajaa). ja 21.9.(12 pelaajaa) 
Klubi-iltojen tarkoituksena oli tutustaa jäsenet toisiinsa hyvän ruoan ja hauskanpidon 
merkeissä. 
 
"Äijien Reissulle" mentiin Vammalan Lakeside golfin kentälle 15 golffarin voimin. 

 
Kauden päättäjäiset Everybody toteutettiin vanhan mallin mukaan Halikon Nuorisoseuran 
talolla, eli palkinnot jaettiin kauden kilpailuista, ry osallistui illalliskortti kustannuksiin jäsenien 
osalta. Osallistujia päättäjäisiin oli 36. 
 
 
 

6. KILPAILUTOIMIKUNTA 
 

Toimikunta järjesti kauden aikana 7 jäsenille tarkoitettua kilpailua.  
• Kapteenin Kierros -> 71 pelaajaa  
• Juhannuskisa yhdessä klubitoimikunnan kanssa -> 28 joukkuetta / 84 pelaajaa  
• Reikäpelimestaruus -> 20 pelaajaa  
• Klubimestaruus -> 78 pelaajaa  
• Lyöntipelimestaruus -> 48 pelaajaa  
• Pressan Scramble -> 40 joukkuetta / 80 pelaajaa  
• Everybody -> 47 pelaajaa  
 
Seuran lyöntipelimestaruuksista päästiin taas vuoden tauon jälkeen pelaamaan kaikki 
kierrokset hyvässä kelissä.. Sarjojen mestareiksi pelasivat: miehet Lari Silfver, naiset Janet 
Isometsä, 
M50 Vesa Haapavaara, M60 Kjell Östman, M70 Pertti Paavilainen ja junioreissa Oskari Kataja.  
Reikäpelimestaruuden vei miesten sarjassa Tommi Tuusa, junioreissa Kristo Herranen. 
Naisten sarja jäi pelaamatta vähäisten ilmoittautumisten takia. Klubimestaruudet (HCP 
lyöntipeli) naiset Veera Mäntymaa ja miehet Mikko Ruuskanen.  
 
Heinäkuussa pelattiin perinteinen seuraottelu Espoo Ringside Golfissa WGCC-ERG, 
perinteisesti kiertopalkinto jäi koristamaan Wiurilan klubitiloja ja vuonna 2019 käymme taas 
palkintoa Espoolaisille näyttämässä. 



WG&CC: Toimintakertomus 2018       6 

7. EDUSTUSPELAAJAT 
 

Seuran edustuspelaajina ovat toimineet v 2018: 
Klaus Löfberg      (sen) 
Lauri Hänninen      (sen) 
Justus Lindstén      (jun) 
Eelis Elo        (jun) 
Eppu Aho        (jun) 
Janet Isometsä (jun) 
Joonas Heikola (jun) 
Kristofer Herranen (jun) 
Oskari Kataja (jun) 
 
 
Lisäksi seuran edustuspelaajina on ollut 28 senioripelaajaa, jotka osallistuivat kaudella 2018 
senioriliigan otteluihin. 

8. NUORISOTOIMIKUNTA 

Wiurilan nuorisotoiminkunta järjestää ympärivuotista harrastustoimintaa Wiurila Golf ry:n 
nuorisojäsenille. Kausi jakaantui talvi- ja kesäkauteen. Talvikausi 2018 jatkoi kauden 2017 
puolella aloitettua harjoittelua tammikuussa sisältäen lajiharjoitusta kilpa/aktiiviryhmille 
seuran golfpro Miikka Heinosen toimesta Suomen Golftalon tiloissa sekä kaikille 
nuorisojäsenille mahdollista sisäharjoitusta Mustamäen koulun tiloissa.  

Kesäkausi 2018 aloitettiin toukokuun alussa. Kesäkaudella oli harjoituksia jakaantuen eri 
ryhmiin iän ja kehitystason mukaisesti. Harjoituksia maanantaisin (Golfkerho 7-10v), tiistaisin 
(3 ryhmää: uudet tulokkaat, HCP alle 36 sekä HCP 36-54), torstaisin (pron valmennusryhmät) 
sekä sunnuntaisin. Sunnuntaisin yhteiset harjoitukset kaikille ryhmille siten, että vuoroviikoin 
harjoitukset harjoitusalueella ja vuoroviikoin Wiurila golfin kentällä ohjatusti eri teemojen 
ympärillä. 

Kesäkauden harjoituksista vastasivat golfpro Miikka Heinonen ja nuorisotoiminnan ohjaajat. 

Kesäkausi jatkui syyskuulle, jolloin pidettiin kauden päätöstapahtumat ryhmittäin. 
Talvikauden harjoitukset alkoivat lokakuun lopussa. 

Heinäkuussa järjestettiin jo neljännen kerran 24h junnugolfille -tapahtuma, jossa kerättiin 
rahaa nuorisotyöhön. 24h -tapahtuman pelaajina tänä vuonna ensimäistä kertaa 
junioriedustus, jossa kolme Wiurilan junioripelaajaa, Kristo Herranen, Oskari Kataja ja Eppu 
Aho kiersivät pelaten kenttää vuorokauden ajan, keräten tempauksella rahaa seuran 
nuorisotyöhön. Lisäsi ensimmäistä kertaa järjestettiin tänä vuonna yögolfkisa 30.6., jossa 
nuorisotyöhön varoja kerättiin kisaamalla 34 pelaajan voimin pistebogeykilpailu 
yhteislähdöllä yöllä kello 3.00 alkaen. Kiitos kaikille osallistuneille toiminnan tukemisesta. 

Kauden aikana Wiurilan kilparyhmäläiset osallistuivat aktiivisesti sekä liiton että seuran 
kisoihin. Kisat pääasiassa Golfliiton Future Tourin ja Junior Challenge Tourin kisoja, mutta 
myös muita kilpailuja löytyi kalentereihin. Wiurilassa toukokuussa järjestetyssä Finnish 
Junior Tourin osakilpailussa kotiseuran edustajina olivat Janet Isometsä, Kristo Herranen ja 
Justus Lindstén. Wiurilan nuoret osallistuivat myös oman ikäluokkansa SM-kisoihin siten että 
Janet, Kristo ja Oskari osallistuivat lyöntipelin SM-kisoihin Vierumäellä ja Janet sekä Oskari 
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myös reikäpelin SM-kisoihin Lahden Golfissa. Vierumäen kisasta Oskari ansaitsi ensimmäiset 
FJAR pisteensä joiden avulla pääsi Lahden reikäpelikisaan. Lisää Janetin kaudesta 
myöhemmin tässä toimitakertomuksen osiossa. 

Wiurilasta oli myös edustus Koululiikuntaliiton mestaruuskisoissa Nokia River Golfissa (Eppu 
Aho, Eelis Elo, Joonas Heikola, Kristo ja Oskari) 

Future Liigan Uudenkaupungin finaalin joukkueen muodostivat Eppu, Kristo ja Oskari. 

Wiurilan edustuspelaajana Janet Isometsä osallistui Golfliiton Talent-ryhmän valmennukseen 
ja pelasi laajasti kisoja Suomessa sekä pääsi edustustehtäviin myös ulkomaille. Kauden 
kohokohtia mm. Vierumäellä järjestetyn Finnish International Junior Championship kilpailun 
voitto tuloksella 78+70 (+4), jossa Janet voitti samalla U-14 Suomen mestaruuden. Janet 
osallistui lisäksi Finnish Tourin osakilpailuun Nordcenterissa, Belgian U-14 avoimeen 
mestaruuskilpailuun, Venajän U-14 avoimeen mestaruuskilpailuun sekä Evian Juniors Cup:iin 
Ranskassa. Venäjän avoimissa mestaruuskilpailuissa 22-24.8. Janet sijoittui toiseksi tuloksella 
75+72+78 (+9). Janet osallistui kauden aikana Golfliiton Talent ryhmän toimintaan ja valittiin 
kauden päätteeksi Golfliiton Team Finland valmennusryhmään osana U-16 maajoukkuetta. 
Janetin Finnish Junior Amateur Rangin (FJAR) kauden päätteeksi oli sija 12 ja Finnish 
Amateur ranking (FAR) sija oli 37. 

 

9. NAISTOIMIKUNTA 

Naisten keskiviikkoisia peli-iltoja oli yhteensä seitsemän. Keskiviikkoiltojen pelitapahtumiin 
osallistui 23 naista, ja osallistumiskertoja oli yhteensä 86. Eri iltoina osallistujien määrä on 
vaihdellut 10-20 välillä. Päätöstapahtuma pidettiin syyskuun alkupuolella ladybrunssin, 
golfjoogan ja parikilpailun merkeissä. Tapahtumaan osallistui 12 ladya. Päätöskisassa palkittiin 
vuoden tulokas ladykapteenin kimpulla, birdiepuun valtijatar ja päätöskisan voittajat sekä 
pistebogeyssa että tasoituksettomassa lyöntipelissä. Tapahtumassa oli myös erikoiskilpailuita 
(lähimmäs lippua, reppua ja punaista tupsua). Birdejä kertyi kesän mittaan hienosti, sillä 89 
lintua istui puussa päätöskisaan mennessä.  

 
Peli-iltojen lisäksi kesään kuului myös muita tapahtumia. Ladyt vierailivat juhannuksen jälkeen 
Hirsalagolfissa Kirkkonummella. Pro Miikka Heinonen järjesti kaksi naisille suunnattua 
opetuskertaa, joihin osallistui 18 ladygolffaria. Ensimmäisellä kerralla teemana oli lähipeli ja 
toisella raudat. Naisten golfviikon päätteeksi järjestetyssä naistenhaku-kisassa oli mukana 14 
joukkuetta eli 42 pelaajaa. Ladycupin Wiurilan osakilpailussa heinäkuussa pelaajia oli 16. 
Kymmenen Wiurilan ladya reissasi Hämeenlinnan Linnagolfiin pelaamaan ja rentoutumaan 
elokuisena viikonloppuna. 
 
Ladytoimikunta on pitänyt kauden aikana neljä kokousta. Varsinais-Suomen ladykapteenit ja 
naistoimikunnat kokoontuivat heinäkuussa Salogolfiin pelaamaan ja tutustumaan. Ennen 
kauden alkua Golfliitto järjesti ladykapteenien ja -toimikuntien seminaaripäivän, jossa 
perehdyttiin alkavan vuoden teemoihin. 

Golfkauden tapahtumiin osallistui yhteensä 45 Wiurilan ladyä ja osallistumiskertoja kertyi 271 
kappaletta. Kesän aikana tapahtumat liikuttivat naisia 95 puolikasta kierrosta ja 54 täyttä 
kierrosta. 



WG&CC: Toimintakertomus 2018       8 

10. SENIORITOIMIKUNTA 
 

Kausi avattiin 18.4.2018 12:00 ja ensimmäisenä lähtönä Tapio Rohkea, Markku Nuppunen 
sekä Juhani Lyytinen; jo ennen kentän avaamista kenttää siistittiin ja risukoita raivattiin 
risutalkoilla 7.4.2018  21 osallistujan toimesta, joista pääosa senioreja sekä jo perinteeksi 
muodostuneet papanatalkoot 24. & 25.10.2018 ja kausi loppui 18.11.2018. 
Seniorit olivat lisäksi ahkerasti mukana toimitsijatehtävissä juniorien ja seniorien 
valtakunnallisissa kisoissa.  
 
Senioriliiga alkoi tiistaina 22.5 - ensimmäinen vastustaja oli Alastaro. Peli pelattiin vieraissa ja 
’tappion karvas kalkki’  todella haastavakuntoisella kentällä. Pelit jatkuivat pitkin kesää. Pelit 
kulkivat vaihtelevasti ja loppusijoitus tasaisessa liigassa oli kuudes, missä on parantamista ensi 
vuodelle. Ilmoittautumiset hoidettiin NexGolfin kautta ja uudistus tuntuu toimivan.  
Liigaotteluihin osallistui 28 eri pelaajaa (19 mies- ja 9 naispelaajaa). Senioriliigan voiton vei 
tällä kertaa Kankaisten Golf Masku (KGM). 
 

Kesäkuussa alkoi seniorien viikkokisa, jota pelattiin koko kesän ajan.  
Kilpailuun osallistui kesän aikana kaikkiaan 10 nais- ja 38 miespelaajaa ja kuumasta kesästä 
huolimatta kisakierroksia yhteensä 357 !  
Kolmen kärki naisten sarjassa Marjaleena Ruohonen, Helena Vuorela ja Soile Nuppunen sekä 
miesten sarjassa Pekka Suominen, Juhani Lyytinen ja Olli Lehto.  
Parhaat palkittiin päättäjäisissä. 
 
Kesän aika pelattiin seniorien tasoituksellinen reikäpelikilpailu molemmissa sarjoissa, 
naisissa 8 ja miehissä 27 osallistujaa. Voitot korjasivat Ulla Mattsson sekä Matti Sirva tiukkojen 
otteluiden jälkeen.  
 
Seniorireissu jäi aikatauluhaasteiden ja kenttien heikon kunnon takia tekemättä, mutta 2019 
yritetään vielä. 
 
 

Seuraottelu Nordcenterin senioreita vastaan pelattiin kotona ja voitto ja kokonaiskisa 5 – 4, 
ensi vuonna tavoitteena voitto vieraissa. 
 

Syyskuun 16 päivä pelattiin jo tutuksi tullut seniorien pistebogeymestaruuskilpailu, nytkin 
samaan kisaan osallistuivat juniorit omilla sarjoillaan. Osallistujia oli 22 (6 naista ja 16 miestä). 
Voittokolmikot Pikita Lempiäinen-Koponen, Ulla Mattsson ja Soile Nuppunen sekä Mika  
Korhonen, Kassu Grönlund ja Pekka Suominen - tosi tasaisen kisa ja sijoitukset ratkesivat osin 
vasta tasoituksen mukaan. 
 
WGCC Keilagolf järjestettiin  4.10.2018 ja mukana oli 9 senioria – voiton vei Ilpo Sairanen. 
 
Joulukuun alkupuolella jäsenmaksun maksaneita senioreja 406 (390 – 2017)  - naisia  137 
(139)  ja miehiä 269 (251); kasvu selittyy paljolti miesten ikärajan muutoksella. 
 
Kausi suosi kokonaisuudessaan golffareita, vaikka jäikin taas edellisvuotta lyhyemmäksi. 
Tiedottaminen tapahtui sähköpostilla muutaman kerran kaudessa ja www-sivuilla sekä 
seniorikansiolla klubilla, tiedotuksesta tuli edelleen positiivista palautetta usealta seniorilta. 
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Senioritoimikunnan muodostivat vuonna 2018: Tapio Rohkea puheenjohtajana, Ulla Maija 
Heinä, Rauno Koskivainio, Matti Riipinen ja Olli Hakala jäseninä. 

 
 

11. KENTTÄTOIMIKUNTA 

Kaudella 2018 korjailtiin kentän kastelujärjestelmän sähkövikoja normaalia enemmän. Tämä 
johtui suurelta osin kuivasta kesästä. Sen lisäksi alkukesällä toteutettiin alakioskin remontti, 
jossa apuna oli myös seuran jäsenistöä. Seuraavia hankintoja toteutettiin:   
- Pickala golfista ostettiin käytetty bunkkerikone sekä greenileikkuri. 
- Greenijyrä. 
 

Myös opaskylttejä lisättiin kentälle ja perinteiset kukkasomistukset hankittiin heti kesän alussa. 

Osa hankinnoista on toteutettu yhtiön toimesta ja osa seuran yhtiölle myöntämällä 2500€:n 
avustuksen turvin. 

 

 

Wiurila Golf & Country Club ry 

Hallitus 


