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1. YLEISTÄ 

Pelikausi 2019 avattiin 5.4.2018 ja kausi jatkui aina vuoden vaihteeseen saakka. 

Vuoden loppuun mennessä oli kentällä pelattu 21 966 kierrosta (2018 n. 21 800             
kierrosta; 2017 n. 21 000 kierrosta). Kentällä pelattujen kierrosten määrä kasvoi           
hieman aikaisempiin vuosiin verrattuna. Vieraspelaajien pelaamien kierrosten osuus        
kaikista kierroksista oli  7 628 kappaletta. (2018 n. 7 900 kpl; 2017 n. 7800 kpl).  

Seuran jäsenmäärän kasvu katkesi jo v 2015, ja jäsenmäärä on jatkanut hienoista            
laskua. Seurasta eroaa vuosittain jonkin verran jäseniä, mutta vastaava määrä tulee           
myös uusia. Jäsenmäärä on kehittynyt seuraavasti: 

 

 Miehet Naiset Yhteensä 

2015 601 249 850 

2016 596 251 847 

2017 577 239 816 

2018 561 231 792 

2019 553 227 780 

Harrastajamäärien lasku on lajin yleinen trendi, jopa globaalisti; valtakunnallisesti         
tarkasteltuna laji ei houkuta uusia, etenkään nuoria pelaajia niin paljoa, että uusien            
pelaajien tulo riittäisi kattamaan ikääntyvien pelaajien poistuman. Lajin harrastajien         
keski-ikä kohoaa vuosi vuodelta. Seuramme jäsenistön keski-ikä on hiukan yli 50v.  

2018 käynnistettiin seurassa aktivointitoimet, joilla pyrittiin saamaan lajin aloittaneet ja          
korkealla tasoituksella pelaavat jatkamaan golf-harrastustaan, koska Golfliiton       
tutkimuksen mukaan juuri lajin aloittaneet ja korkealla tasoituksella pelaavat ovat sitä           
joukkoa, jotka lopettavat harrastuksensa vuoden tai kahden jälkeen. Vuonna 2019 tätä           
työtä jatkettiin muutamana iltana, jolloin seura kutsui aloittelevia pelaajia yhteisiin          
lähtöihin kokeneempien pelaajien kanssa. Aktivointityö on golfliiton valtakunnallisia        
painopisteitä lajin elinvoimaisuuden säilyttämiseksi. Wiurilassa tältä osin toiminta kaipaa         
vielä suunnitelmallisuutta. 

Wiurilassa pron palveluista huolehti Miikka Heinonen. 
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Kaudelle 2019 astui voimaan useita sääntömuutoksia. Ennen kauden alkua seura          
järjesti kaksi sääntöiltaa, joihin seuran jäsenet osallistuivat mukavasti: ensimmäiseen         
iltaan osallistujia oli 41 ja toiseen 36. Kouluttajana toimi Pasi Kuhalainen. 

Vuonna 2020 seura täyttää 30 vuotta. Hallitus aloitti juhlavuoteen valmistautumisen          
perustamalla juhlavuositoimikunnan. 

 

2. HALLINTO 

Seuran vuosikokous pidettiin klubilla 17. helmikuuta ja kokoukseen osallistui 24 jäsentä.           
Vuosikokouksen valitsema seuran hallitus kokoontui kauden aikana noin yhden kerran          
kuukaudessa, yhteensä 11 kertaa.  

Hallitukseen kuuluivat: 
Minna Gråsten, puheenjohtaja 
Veli-Matti Toivonen, varapj., kapteeni, kilpailu- ja tasoitustoimikunta 
Petri Kallijärvi, sihteeri ja rahastonhoitaja 
Tommi Tuusa, tiedotustoimikunta 
Pikita Lempiäinen-Koponen, naistoimikunta 
Kirsi Toivonen, klubitoimikunta 
Marko Paassilta, nuorisotoimikunta 
Tapio Rohkea, senioritoimikunta 
Tuula Koponen, kenttätoimikunta 

3. TALOUS 

Varsinaisen toiminnan tuotot olivat 72.901,09€ ja toimintamenot 65.590,39€.        
Tilinpäätöksessä tehdyt poistot olivat 72,55€ ja tilikauden tulos tehtyjen poistojen jälkeen           
on 7310,70€ ylijäämäinen. 

Seuran rahavarat kauden päättyessä olivat 38505,11 €. 

Seuran taloudellinen tilanne on jäsenpoistumasta huolimatta kohtuullinen. 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. 
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Vaihtuvuus seuran jäsenistössä v 2019 oli kutakuinkin v 2018 tasolla. 94 jäsentä            
katsottiin eronneeksi seurasta 31.8.2019, koska he eivät olleet maksaneet seuran v           
2019 jäsenmaksua. Poistamalla maksamattomat henkilöt seuran jäsenrekisteristä, vältti        
seura heidän osaltaan jäsenmaksuvelvoitteet Golfliitolle. Seura maksaa vuodelta 2019         
jäsenmaksun Golfliitolle 778 jäsenestä.  

 

4. HEIKKI ISOTUVAN RAHASTO 

Seuran hallitus perusti Heikki Isotuvan rahaston omaisten esittämän toiveen mukaisesti.          
Alkupääoma saatiin omaisten muistokirjoituksessa esittämän toiveen mukaisesti       
lahjoituksina muun muistamisen sijasta. Pääomaksi muodostui 1620 euroa.  

Rahaston säännöt on nähtävissä seuran verkkosivuilla. 

Vuonna 2019 rahastosta jaettiin kaksi sadan euron stipendiä seuran junioripelaajille          
esimerkillisyydestä seuratoimijana, aktiivisuudesta ja menestyksestä juniorikilpailijana.      
Hallitus myönsi stipendit junioritoimikunnan esityksestä Eppu Aholle ja Janet         
Isometsälle, jotka maksetaan v 2020 puolella. 

 

Vuoden lopussa rahaston pääoma oli 1620 euroa. 

 

5. TASOITUSTOIMIKUNTA 

Seuraan kuului kauden päättyessä 780 (795) aktiivijäsentä. Jäsenistä miehiä on 553           
(561) ja naisia 227 (231), alle 20-vuotiaita on 120 (115) kpl. Virallinen EGA-tasoitus             
kauden päättyessä oli 362 (276) jäsenellä eli tasoituskierroksia pelaavien jäsenten          
määrä on lisääntynyt edelliseen vuoteen verrattuna.. 

Tasoitusluokittain: Plus - 4.4 / 9 (11) jäsentä, 4.5 – 11.4 / 74 (79) jäsentä, 11.5 – 18.4 /                   
145 (157) jäsentä, 18.5 - 26.4 / 191 (181) jäsentä, 26.5 – 35,9 / 152 (152) jäsentä, 36 -                   
54 / 206 (212) jäsentä. 

 

6. 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 toimikunta sai vapaat kädet tuottaa sisältöä           
nettisivuille. Uutena tiedotusmuotona käytettiin myös Golfliiton eBirdie-sovellusta, joskin        
vähäisessä määrin. 

Vuoden aikana tuli käyttöön osakeyhtiön ja seuran yhteiset uudistetut www-sivut. 

 

 



6 
WGCC: Toimintakertomus 2019  

 

7. KLUBITOIMIKUNTA 

Kapteenin kierroksen tarjoilu ja Jussi-kisan järjestelyt hoituivat perinteisin menoin.         
Kapteenin kierroksen osallistuja määrä oli 75 ja "Jussi-kisa" toteutettiin yhteislähtönä ja           
osanottajamäärä oli 69 golffaria. 

Klubi-iltoja järjestettiin kolme; 7.6. (17 pelaajaa), 5.7. (17 pelaajaa). ja 16.8. (12            
pelaajaa) Klubi-iltojen tarkoituksena oli tutustuttaa jäsenet toisiinsa hyvän ruoan ja          
hauskanpidon merkeissä. 

"Äijien Reissulle" mentiin Tapiola golfin kentälle 24 golffarin voimin. 

Kauden päätöskisa Everybody ja päättäjäisjuhla pidettiin vanhan mallin mukaan         
samana päivänä, ensin kisa ja sitten juhlat. Juhlat pidettiin Halikon Nuorisoseuran           
talolla, jossa mm. jaettiin palkinnot kauden kilpailuista. Seura osallistui illalliskortti          
kustannuksiin jäsenien osalta. Osallistujia päättäjäisiin oli 36. 
 

8. KILPAILUTOIMIKUNTA 

Toimikunta järjesti kauden aikana 7 jäsenille tarkoitettua kilpailua.  
• Kapteenin Kierros -> 75 pelaajaa  
• Juhannuskisa yhdessä klubitoimikunnan kanssa -> 23 joukkuetta / 69 pelaajaa  
• Reikäpelimestaruus -> 47 pelaajaa  
• Klubimestaruus -> 72 pelaajaa  
• Lyöntipelimestaruus -> 66 pelaajaa  
• Pressan Scramble -> 48 joukkuetta / 96 pelaajaa  
• Everybody -> 56 pelaajaa  

Seuran lyöntipelimestaruuksista päästiin taas vuoden tauon jälkeen pelaamaan kaikki         
kierrokset hyvässä kelissä.. Sarjojen mestareiksi pelasivat: miehet Lari Silfver, naiset          
Pikita Lempiäinen-Koponen, M50 Peter Ahola, N50 Beatrice Östman, M60 Kjell          
Östman, N60 Marjaleena Ruohonen, M70 Lauri Hänninen ja junioreissa Artturi          
Lehtinen.  

Reikäpelimestaruuden vei miesten sarjassa Lari Silfver, naisten sarjassa Janet         
Isometsä, junioreissa Oskari Kataja. Klubimestaruudet (HCP lyöntipeli) naiset Minna         
Gråsten ja miehet Joonas Heikola.  

Heinäkuussa pelattiin perinteinen seuraottelu Espoo Ringside Golfissa WGCC-ERG,        
perinteisesti kiertopalkinto jäi koristamaan Wiurilan klubitiloja ja vuonna 2020 käymme          
taas palkintoa Espoolaisille näyttämässä. Joukkueen lisäksi Espoossa oli mukana         
seuran jäsenistä koostuvia kannatusjoukkoja. Joukkueeseen kuului kapteenin lisäksi 19         
pelaajaa, jotka kapteeni valitsi joukkueeseen. 
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9. EDUSTUSPELAAJAT 

Seuran edustuspelaajina ovat toimineet v 2019: 

Veli-Matti Toivonen (sen) 
Mikko Kemppainen (sen) 
 
Eelis Elo (jun) 
Eppu Aho (jun) 
Janet Isometsä (jun) 
Joonas Heikola (jun) 
Artturi Lehtinen (jun) 
Eetu Saastamoinen (jun) 
Daniel Alsila (jun) 

Lisäksi seuran edustuspelaajina on ollut 28 senioripelaajaa, jotka osallistuivat kaudella          
2019 senioriliigan otteluihin. 

 

10. NUORISOTOIMIKUNTA 

Wiurilan nuorisotoimikunta järjestää ympärivuotista harrastustoimintaa Wiurila Golf ry:n        
nuorisojäsenille. Kausi jakaantui talvi- ja kesäkauteen. Talvikausi 2019 jatkoi kauden          
2018 puolella aloitettua harjoittelua tammikuussa sisältäen lajiharjoitusta       
kilpa/aktiiviryhmille seuran golfpro Miikka Heinosen toimesta Suomen Golftalon tiloissa         
sekä kaikille nuorisojäsenille mahdollista sisäharjoitusta Mustamäen koulun tiloissa. 

Nuorisotoiminnasta vastaa Wiurila Golf ry:n nuorisotoimikunta. Nuorisotoimikunnan       
puheenjohtajana toimi Marko Paassilta, joka myös edustaa Nuorisotoimikuntaa        
yhdistyksen hallituksessa. Nuorisotoimikunnassa mukana ohjaajina lisäksi: Tommi       
Tuusa, Jari Melava, Mikko Aho, Pasi Kuhalainen, Mika Aitio, Tor-Björn Löfberg sekä            
Janne Mustonen. Toimikunnan jäsenenä myös opetuksesta vastaava Pro Miikka         
Heinonen. 

Kesäkausi 2019 aloitettiin 7.5. kaikkien ryhmien osalta. Kesäkaudella oli harjoituksia          
jakaantuen eri ryhmiin iän ja kehitystason mukaisesti. Harjoituksia pidettiin tiistaisin (4           
ryhmää: golfkerho 7-10v, uudet tulokkaat, HCP alle 36 sekä HCP 36-54), torstaisin            
(pron valmennusryhmät) sekä sunnuntaisin. Sunnuntain yhteiset harjoitukset kaikille        
ryhmille siten, että vuoroviikoin harjoitukset harjoitusalueella ja vuoroviikoin Wiurila         
golfin kentällä ohjatusti eri teemojen ympärillä. 

Harjoituksista vastasivat golfpro Miikka Heinonen ja nuorisotoiminnan ohjaajat. 

Kesäkausi jatkui syyskuulle, jolloin pidettiin kauden päätöstapahtumat. Talvikauden        
harjoitukset alkoivat marras-joulukuussa. Talvikaudelle 2019-2020 talviharjoittelun      
määrää kasvatettiin sekä tuotiin uutena fysiikkaharjoitukset kilparyhmälle. 

Kauden aikana Wiurilan kilparyhmäläiset osallistuivat aktiivisesti sekä liiton että seuran          
kisoihin. Kisat pääasiassa Golfliiton Future Tourin ja Junior Challenge Tourin kisoja,           
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mutta myös muita kilpailuja löytyi kalentereihin. Edistyneimmät kävivät kokeilemassa         
Fujitsu Finnish Junior Tourilla. 

Kaudella 2019 nuorisoa kannustettiin aktiivisesti osallistumaan seuran omiin kisoihin.         
Useamman kerran heitä nähtiin kärjen tuntumassa ja monesti heitä nousi palkintosijoille           
yleisissä kilpailuissa. 

Vuoden 2019 aikana WGCC nuorisotoimikunnan ohjatuissa harjoituksissa kävi yli 30          
Wiurilan nuorisojäsentä. Ohjattuja harjoitustunteja järjestettiin kesällä 9 tuntia viikossa ja          
talvella 5 tuntia viikossa. 

 

11. NAISTOIMIKUNTA 

Naisten keskiviikkoisia peli-iltoja oli kuusi, joihin osallistui yhteensä 23 naista.          
Osallistumiskertoja kertyi yhteensä 53. Eri iltoina osallistujien määrä vaihteli 3-16 välillä.           
Keskiviikkokisojen lisäksi järjestetiin naisten Juhannuskisaa, jossa ennen kierrokselle        
lähtöä kohotettiin malja kesälle.  

Päätöstapahtuma pidettiin syyskuun loppupuolella Ladybrunssin ja pelikierroksen       
merkeissä. Tapahtumaan osallistui 15 ladya. Päätöstapahtumassa palkittiin mm.        
keskiviikkokisojen parhaimmistoa, birdiepuun valtijatar sekä holarin tehneet       
naisjäsenemme. Lisäksi kaikkien kisoihimme osallistuneitten kesken arvottiin lukuisia        
tuotepalkintoja, joita sponsoroi meille Melitan kauneushoitola. Kiitos Melita!        
Päätöskisassa oli myös useita erikoiskilpailuita, joten palkittavia oli runsaasti. 

Peli-iltojen lisäksi kesään kuului myös muita tapahtumia. Ladyt tekivät päiväreissun          
ennen juhannusta Ruukki golfiin. Reissussa oli mukana yhteensä 12 naisjäsentämme.          
Pro Miikka Heinonen järjesti yhden naisille suunnatun opetuskerran. Golfliiton         
kansallisen Golfviikon päätteeksi järjestetyssä naistenhaku-kisassa oli mukana 19        
joukkuetta eli 57 pelaajaa. Ladycupin Wiurilan osakilpailuissa (2 pv) toukokuussa          
pelaajia oli yhteensä 24. Suunniteltua naisten viikonloppun pelireissua Uudenkaupungin         
golfkentälle ei toteutettu vähäisen lähtijämäärän vuoksi. 

Naistoimikunnan aloitteesta pelattiin Wiurilassa seuramme ensimmäinen, mutta ei        
viimeinen Speedgolf -kisa. Kisaan saatiin mukaan 9 kilpailijaa (4 naista ja 5 miestä).             
Palaute kisasta oli positiivinen, joten kisa saanee jatkoa tulevina kausina. 

Ladytoimikunta on pitänyt kauden aikana kolme kokousta. Varsinais-Suomen        
ladykapteenit ja naistoimikunnat kokoontuivat heinäkuussa Kankaisten golfkentälle       
pelaamaan ja tutustumaan. Naistoimikuntamme jäsen Helena edusti Wiurilaa ko.         
kisassa. Ennen kauden alkua Golfliitto järjesti ladykapteenien ja -toimikuntien         
seminaaripäivän, jossa perehdyttiin alkavan vuoden teemoihin. Wiurilasta tuohon        
tilaisuuteen ei valitettavasti päästy osallistumaan. 

 

12. SENIORITOIMIKUNTA 

Kausi avattiin 5.4.2019 11:06 ja ekana lähtönä Ulla ja Denis Mattsson; jo ennen kentän              
avaamista kenttää siistittiin ja risukoita raivattiin risutalkoilla 30.3.019 24 osallistujan          
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toimesta, joista pääosa senioreja sekä jo perinteeksi muodostuneet papanatalkoot         
19.11.2019 muutaman siirron jälkeen ja kausi loppui (toistaiseksi) 22.11.2019. 

Seniorit olivat lisäksi ahkerasti mukana toimitsijatehtävissä Wiurilan valtakunnallisissa        
kisoissa.  

Senioriliiga alkoi maanantaina 13.5 - ensimmäinen vastustaja oli Aurinko Golf. Peli           
pelattiin kotona ja voitto lukemin 213 - 195. Pelit jatkuivat pitkin kesää. Pelit kulkivat              
vaihtelevasti ja loppusijoitus tasaisessa liigassa oli toinen, mikä on kautta-aikain          
Wiurilan paras sijoitus. Ilmoittautumiset hoidettiin NexGolfin kautta. Liigaotteluihin        
osallistui 32 eri pelaajaa (22 mies- ja 10 naispelaajaa). Senioriliigan voiton vei tällä             
kertaa Parainen (ArGC) pisteen erolla Wiurilaan. 

Kesäkuussa alkoi seniorien viikkokisa, jota pelattiin koko kesän ajan. Kilpailuun          
osallistui kesän aikana kaikkiaan 10 nais- ja 42 miespelaajaa ja vaihtelevasta kesästä            
huolimatta kisakierroksia yhteensä 357 ! 

Kolmen kärki naisten sarjassa Pirjo Riipinen, Ulla Mattsson ja Helena Vuorela sekä            
miesten sarjassa Jukka Nikander, Pekka Suominen  ja Timo Määttänen. 

Parhaat palkittiin päättäjäisissä. 

Kesän aika pelattiin seniorien tasoituksellinen reikäpelikilpailu molemmissa sarjoissa,        
naisissa 8 ja miehissä 39 osallistujaa. Voitot korjasivat Tuula Koponen sekä Veli-Matti            
Toivonen tiukkojen otteluiden jälkeen.  

Seniorireissu jäi aikatauluhaasteiden ja kenttien heikon kunnon takia tekemättä, mutta          
2020 yritetään taas. 

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

Syyskuun 15 päivä pelattiin todella haastavissa olosuhteissa jo tutuksi tullut seniorien           
pistebogeymestaruuskilpailu, juniorit eivät osallistuneet. Osallistujia oli 22 (6 naista ja 16           
miestä). Voittokolmikot Marjaleena Ruohonen, Ulla Mattsson ja Beatrice Östman sekä          
Veli-Matti Toivonen, Petri Kallijärvi ja Kjell Östman. 

WGCC Keilagolf järjestettiin 24.10.2018 ja mukana oli 7 senioria – voiton vei Tapio             
Rohkea. 

Marraskuun alkupuolella jäsenmaksun maksaneita senioreja 416 (406 – 2018) - naisia           
141 (137)  ja miehiä 275 (269). 

Kausi suosi kokonaisuudessaan golffareita, vaikka jäikin taas melko lyhyeksi. 

Tiedottaminen tapahtui sähköpostilla muutaman kerran kaudessa ja www-sivuilla,        
tiedotuksesta tuli edelleen positiivista palautetta usealta seniorilta. 

 

13. KENTTÄTOIMIKUNTA 

Kentän kunnosta ja siihen liittyvistä hankinnoista vastaa Wiurila Golf Oy. Seura tukee            
osakeyhtiötä tältä osin 2 500 eurolla. Seura ehdottaa osakeyhtiölle kehittämiskohteita,          
joita tuella tulisi toteuttaa. Seura myös kiinnittää huomiota kentän viihtyisyyteen. 
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Kausi aloitettiin keväällä hiekoittamalla väylät, teet ja range. Väylien pystyleikkuu tehtiin           
toukokuussa. Pystyleikkuukone ostettiin yhdessä Meri-Teijo Golfin ja Salo Golfin         
kanssa. Kone poistaa vuosien aikana kertynyttä kuitukerrosta. Syksyllä oli tarkoitus          
tehdä toinen pystyleikkuu, mutta kentän liika märkyys esti sen.  

Konehallille saatiin uusi hallinosturi, joka helpottaa koneiden korjausta ja huoltoa.          
Kentälle ostettiin 2 uutta golfautoa vuokrakäyttöön.  

Syksyllä tasoitettiin väylien 8 ja 11 punaiset ja väylän 16 valkoinen lyöntipaikka. Väylän             
11 sininen lyöntipaikka suurennettiin siten, että siihen voidaan laittaa myös punainen           
lyöntipaikka.  

Kesän aikana korjattiin kastelulaitteita ja putkirikkoja, joita oli huomattavan paljon.  

Joulukuun alussa aloitettiin rakentamaan väylälle 9 kaksi uutta lyöntipaikkaa, keltainen          
ja valkoinen, väylän 8 greenin taakse metsään, vanhojen Wiurilan Kartanon kuivurin           
kivijalkojen päälle. Nämä saadaan pelikuntoon Kesäkuun 2020 aikana. 

Ensi kaudella (2020) saadaan kasvinsuojeluruiskuauto ja käytetty sähkölava-auto. 
 
 
 
 
Wiurila Golf & Country Club ry 
Hallitus 


