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1. YLEISTÄ 

Pelikausi 2020 alkoi jo tammikuussa ja kausi jatkui lähes vuoden vaihteeseen saakka. 
Vuotta 2020 leimasi korona-pandemia, jonka vuoksi seuran tapahtumia järjestettiin koko 
kesän ajan poikkeusjärjestelyin. Alkukausi pelattiin kahden hengen lähdöissä ja koko 
kauden noudatettiin turvajärjestelyitä. Seuran tapahtumat alkoivat perinteiseen tapaan 
kapteenin kierroksella, mutta vasta kesäkuussa. 

Toisaalta korona lisäsi golfin pelaamista ja golfin harrastajia, koska suuri osa sisäliikunta- 

ja joukkueurheiluista oli pakollisella tauolla. Vuoden loppuun mennessä oli kentällä 

pelattu yli 31000 kierrosta (2019 n. 22 000, 2018 n. 21 800;  2017 n. 21 000 kierrosta). 

Kentällä pelattujen kierrosten määrä kasvoi selkeästi aikaisempiin vuosiin verrattuna.  

Koronavuodella oli vaikutusta myös seuran jäsenmäärän kehitykseen, sillä jäsenmäärä 

kasvoi hienokseltaan, tosin vaihtuvuutta jäsenistössä oli aikaisempaa enemmän.  

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 

2020 571 229 800 

Kaudelle 2019 astui voimaan useita golfin sääntömuutoksia. Vuodelta 2020 

suunnitellut sääntöillat jouduttiin kuitenkin peruuttamaan koronan vuoksi asetettujen 

kokoontumisrajoitusten takia. 

Vuonna 2020 seura täytti 30 vuotta. Juhlavuoden tapahtumat pystyttiin järjestämään 

poikkeuksellisista oloista huolimatta. 

Aktivointitoimintaa jatkettiin myös vuonna 2020. Seuran prona jatkoi Miikka Heinonen. 
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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 13 kertaa.  

Hallitukseen kuuluivat: 

Minna Gråsten, puheenjohtaja, juhlavuositoimikunta 

Veli-Matti Toivonen, varapj., kapteeni, kilpailu- ja tasoitustoimikunta 

Petri Kallijärvi, sihteeri ja rahastonhoitaja 

Tommi Tuusa, tiedotustoimikunta 

Pikita Lempiäinen-Koponen, naistoimikunta 

Marko Paassilta, nuorisotoimikunta 

Tapio Rohkea, senioritoimikunta 

Tuula Koponen, kenttätoimikunta 

3. TALOUS 

Varsinaisen toiminnan tuotot olivat 74463,60 € ja toimintamenot 64301,31 €. 
Tilinpäätöksessä tehdyt poistot olivat 54,41€ ja tilikauden tulos tehtyjen poistojen jälkeen 
on 10162,29 € ylijäämäinen. 

Seuran rahavarat kauden päättyessä olivat 48571,81 €. Seuran taloudellinen tilanne 
on kohtuullisen hyvä. Koronan takia jouduttiin perumaan useita tapahtumia ja tämän takia 
ei myöskään syntynyt kuluja aiempien vuosien tapaan. 

Seura maksoi golfosakeyhtiölle aikaisempien vuosien tapaan 5 000 euroa seuran ja 
osakeyhtiön välisen sopimuksen mukaisesti korvaukseksi kentän käytöstä seuran 
järjestämiin tapahtumiin ja erilaisia jäsenten hyväksi tehtäviä hankintoja ja kentän 
parannustoimenpiteitä varten. 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 muuhun toimintaan. 

Vaihtuvuus seuran jäsenistössä v 2020 oli kutakuinkin v 2019 tasolla. 102 jäsentä 
katsottiin eronneeksi seurasta 31.8.2020, koska he eivät olleet maksaneet seuran v 2020 
jäsenmaksua. Poistamalla maksamattomat henkilöt seuran jäsenrekisteristä, vältti seura 
heidän osaltaan jäsenmaksuvelvoitteet Golfliitolle. Seura maksaa vuodelta 2020 
jäsenmaksun Golfliitolle 800 jäsenestä.  Uusia jäseniä kauden aikana tuli 122 
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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 2020 rahastosta jaettiin kaksi sadan euron stipendiä seuran junioripelaajille 
esimerkillisyydestä seuratoimijana, aktiivisuudesta ja menestyksestä juniorikilpailijana. 
Hallitus myönsi stipendit junioritoimikunnan esityksestä Eppu Aholle ja Pinja Kaijaselle. 

Vuoden lopussa rahaston pääoma oli 1420 euroa. Rahasto sai 200€ lahjoituksen v 
2020. 

5. TASOITUSTOIMIKUNTA 

Seuraan kuului kauden päättyessä 800 (795) aktiivijäsentä. Jäsenistä miehiä on 571 
(561) ja naisia 229 (231), alle 21-vuotiaita on 129 (115) kpl. Virallinen EGA-tasoitus 
kauden päättyessä oli 362 (276) jäsenellä eli tasoituskierroksia pelaavien jäsenten määrä 
on lisääntynyt edelliseen vuoteen verrattuna. 

6. TIEDOTUSTOIMIKUNTA 

Seuran asioista tiedotettiin seuran internetsivuilla sekä suoralla viestinnällä 
sähköpostilla lähetettyjen jäsentiedotteiden muodossa. Sosiaalisessa mediassa käytössä 
olivat pääasiassa Facebook ja Instagram. Myös eBirdietä käytettiin viestintään. 

Syksyn 2020 aikana aloitimme web sivujemme parantamisen suunnittelun, jonka on 
tarkoitus valmistua ennen kauden 2021 alkua. 

7. JUHLAVUOSITOIMIKUNTA JA KLUBITOIMINTA 

Vuonna 2020 Wiurilan Golf & Country Club täytti 30 vuotta. Juhlavuoden näkyvyyttä 

ja tapahtumia suunnittelemaan perustettiin jo edellisenä vuonna juhlavuositoimikunta, 

johon kuului kapteeni Veli-Matti Toivonen, osakeyhtiön toimitusjohtaja Kimmo Sarlin, 

Matti Sirva, Ilpo Sairanen, Tapio Ruohonen, Ulla Mattsson ja Minna Gråsten. Toimikunta 

sopeutti suunnitelmiaan pandemian vuoksi, mutta suunnitellut toimet pystyttiin kuitenkin 

toteuttamaan. 

Seuralle suunniteltiin juhlavuoden kunniaksi uusi logo, jossa juhlavuosi oli näkyvissä. 

Seuran kilpailuissa ja muissa tapahtumissa jaettavaksi hankittiin pyyhkeitä ja 

merkkausnastoja juhlavuoden logolla. Logo näkyi myös bannereissa, jotka hankittiin 

kentän sisääntuloväylien varsille. 

Internet-sivujen yhteydessä julkaistiin seuran juhlavuoden julkaisu, johon aineistoa 

koottiin aikaisemmista seuran julkaisuista, jäsenten arkistoista ja tätä julkaisua varten 

kirjoitetuista uusista jutuista ja valokuvista. Julkaisua avattiin kauden aikana noin 5500 

kertaa. 

Juhlavuoden kunniaksi järjestettiin kutsukilpailu naapuriseuroille ja 

yhteistyökumppaneille. Oman seuran jäsenille pidettiin juhlakilpailu, jonka jälkeen oli juhla 
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Wiurilan juhlasalissa. Juhlaan osallistui noin 50 henkilöä. Juhlassa palkittiin myös seuran 

mestaruuskilpailuissa menestyneitä jäseniä. 

Kapteenin kierros pelattiin poikkeuksellisen myöhään vasta kesäkuussa. Kapteenin 

kierroksen tarjoilu ja Jussi-kisan järjestelyt hoituivat perinteisin menoin. Kapteenin 

kierroksen osallistujamäärä oli 92 ja "Jussi-kisa" toteutettiin yhteislähtönä ja 

osanottajamäärä oli 48 golffaria. 

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

”Ämmien Reissu”  suuntautuivat Raumalle ja Uuteenkaupunkiin. Kultarantaan 

suunniteltu peruuntui osanottajien vähyyden takia. 

 

8. KILPAILUTOIMIKUNTA 

Toimikunta järjesti kauden aikana 8 jäsenille tarkoitettua kilpailua.  
• Kapteenin Kierros -> 92 pelaajaa  

• Juhannuskisa  -> 16 joukkuetta / 48 pelaajaa  

• Reikäpelimestaruus -> 55 pelaajaa  

• Klubimestaruus -> 80 pelaajaa  

• Lyöntipelimestaruus -> 73 pelaajaa 

• 30 - vuotisjuhlakisa ->74 pelaajaa 

• Pressan Scramble -> 52 joukkuetta / 104 pelaajaa  

• Everybody -> 76 pelaajaa  

Seuran lyöntipelimestaruuksista päästiin taas vuoden tauon jälkeen pelaamaan kaikki 
kierrokset hyvässä kelissä.. Sarjojen mestareiksi pelasivat: miehet Lari Silfver, naiset Tia 
Melava, M50 Tommi Tuusa, N50 Eva Ake, M60 Klaus Löfberg, N60 Pirjo Riipinen, M70 
Lauri Hänninen. Muita sarjoja ei pelattu osanottajapulan takia. 

Reikäpelimestaruuden vei miesten sarjassa Tor-Björn Löfberg, naisten sarjassa Tia 
Melava,  junioreissa Oskari Kataja. Klubimestaruudet (HCP lyöntipeli) naiset Minna 
Gråsten ja miehet Arto Laaksonen.  

Perinteinen seuraottelu Espoo Ringside Golfia vastaan peruttiin vuonna 2020 
koronan takia. 

 

9. EDUSTUSPELAAJAT 

Seuran edustuspelaajina ovat toimineet v 2020: 

Veli-Matti Toivonen (sen), Tommi Tuusa (sen), Mika Aitio (sen), Tero Hovila (sen), Olli 

Lehto (sen), Klaus Löfberg (sen), Lauri Hänninen (sen), Juri Virkki (sen), Eelis Elo (jun), 

Eppu Aho (jun), Joonas Heikola (jun), Artturi Lehtinen(jun), Eetu Saastamoinen (jun), Teemu 

Kanerva (jun 

 

 

 



7 
WGCC: Toimintakertomus 2020       

 

10. NUORISOTOIMIKUNTA 

Wiurilan nuorisotoimikunta järjesti kaudella 2020 ympärivuotista harrastustoimintaa 
Wiurila Golf ry:n nuorisojäsenille. Kausi jakaantui talvi- ja kesäkauteen. Seuran 
nuorisotoiminta tarjosi mahdollisuuksia harjoituksiin, tukea kehittymiseen ja kisaamiseen. 
Toiminnassa oli mukana sekä vanhoja harjoittelijoita että uusia innokkaita lajin oppijia. 
Koko vuoden toimintaa vaikutti koronatilanne, mutta nuorison osalta kausi saatiin 
vedettyä suunnitellun mukaisesti erityistilanne huomioiden. 

Nuorisotoiminnasta vastasi 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, Janne 
Mustonen sekä Jusa Lindström. Toimikunnan jäsenenä myös opetuksesta vastaava Pro 
Miikka Heinonen. 

Talvikausi 2020 jatkoi kauden 2019 puolella aloitettua harjoittelua tammikuussa 
sisältäen lajiharjoitusta kilpa/aktiiviryhmille seuran golfpro Miikka Heinosen toimesta 
Suomen Golftalon tiloissa sekä kaikille nuorisojäsenille mahdollista sisäharjoitusta 
Mustamäen koulun tiloissa. Talvikausi jouduttiin koronatilanteen johdosta lopettamaan 
jonkin verran suunniteltua aiemmin. 

Kesäkausi 2020 aloitettiin 19.5. 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 2020-2021 talviharjoittelussa 
kilparyhmällä 2 golfillista viikkoharjoitusta ja 1 fysiikkaharjoitus. Lisäksi golfharjoittelua 
talviharjoituksissa 2 muun ryhmän voimin. Myös talviharjoittelussa joudutaan edelleen 
noudattamaan erityistä varoivaisuutta ja suunnitelmallisuutta korona-tilanteen osalta. 

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. Edistyneimmät kävivät 
kokeilemassa Fujitsu Finnish Junior Tourilla. 

Kaudella 2020 nuoria kannustettiin aktiivisesti osallistumaan seuran omiin kisoihin. 
Useamman kerran heitä nähtiin kärjen tuntumassa ja monesti heitä nousi palkintosijoille 
yleisissä kilpailuissa. 

Vuoden 2020 aikana WGCC nuorisotoimikunnan ohjatuissa harjoituksissa kävi yli 30 
Wiurilan nuorisojäsentä. Ohjattuja harjoitustunteja järjestettiin kesällä 9 tuntia viikossa ja 
talvella 5 tuntia viikossa.  
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11. NAISTOIMIKUNTA 

Koronakevät siirsi naisten virallisen pelikauden avaamisen aina  juhannusviikolle asti. 
Tuolloin pelattiin Ladyjen oma juhannuskisa Best ball parikilpailuna. Kauden aikana 
naisten keskiviikon peli-iltoja pidettiin yhteensä kolme, joihin osallistui kesän aikana 23 
eri naista; osa uusia vasta-alkajia ja osa jo vanhoja konkareita. Osallistujien määrä 
vaihteli 12 - 18/peli-ilta.   

Päätöstapahtuma pidettiin syyskuun loppupuolella Ladybrunssin ja pelikierroksen 
merkeissä. Tapahtumaan osallistui 18 ladya. Ruokailun lomassa palkittiin mm. birdiepuun 
valtijatar Marja-Leena ja arvottiin palkintoja peli-iltoihin osallistuneitten kesken. 

Peli-iltojen lisäksi kesään kuului myös perinteinen Naistenhaku -kisa, joka totutusta 
poiketen pelattiin vasta elokuussa 22 joukkueen voimin. Leidit kentällä Salon golfkenttien 
naisten oma joukkuekisa pelattiin Salon kentällä. Voiton vei Salo Golf, toisena WGCC:n 
ja kolmantena Meri-Teijo Golfin naiset. Ämmien viikonlopun pelireissulle Rauman ja 
Uudenkaupungin golfkentille osallistui 8 iloista naista.  

Ladytoimikunta on pitänyt kauden aikana kaksi kokousta. Hole in one eli holareita 
tehtailtiin seuramme ladyjen toimesta ennätykselliset 3 kpl. Onnittelut Evalle ja Roosalle! 

 

 

12. SENIORITOIMIKUNTA 
Kausi avattiin ensimmäisen kerran jo 2.1.2020, mutta varsinaisesti koronan takia 

kahden (ja kolmen) pelaajan lähdöin maaliskuussa. Ykkösen mäestä kartano karsi puita 

ja koska talkoot oli kielletty, niin siivoamista tekivät muutamat seniorit kierroksille 

lähtiessä. Kausi jatkuu vielä loppuvuoteen asti säiden salliessa. 

Seniorit olivat lisäksi ahkerasti mukana toimitsijatehtävissä Wiurilan valtakunnallisissa 

kisoissa. 

Uusi tasoitusjärjestelmä osoitti haasteellisuutensa ja viikkokisaan Tapsa(t) kehittivät 

nettiin tuloskortin, jota kautta tulokset saatiin suurimmaksi osin syötettyä järjestelmään 

ajoissa ja tasoitukset kuntoon viikonlopulle. 

  

Senioriliiga päätettiin pitää tauolla koronan takia – jatketaan 2021 uudella innolla. 
  

Kesäkuussa alkoi seniorien viikkokisa, jota pelattiin koko kesän ajan. 

Kilpailuun osallistui kesän aikana kaikkiaan 6 nais- ja 44 miespelaajaa ja 

vaihtelevasta kesästä huolimatta kisakierroksia yhteensä 381 !  - taas uusi ennätys. 

Kolmen kärki naisten sarjassa Helena Vuorela, Pirjo Riipinen, Marjaleena Ruohonen 

ja sekä miesten sarjassa Pekka Suominen, Olli Lehto ja Tapio Rohkea. 

Kisa oli molemmissa sarjoissa todella tiukka sekä kovatasoinen. 

  

Kesän aika pelattiin seniorien tasoituksellinen reikäpelikilpailu molemmissa 

sarjoissa, naisissa 11 ja miehissä 39 osallistujaa. 

Voittokolmikot : 

Eva Ake, Pikita Lempiäinen-Koponen, Beatrice Östman sekä 

Jarmo Pekonen, Arto Laaksonen, Hannu Laaksonen. 

  

Seniorireissu jäi koronahaasteiden takia tekemättä. 
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Seuraottelu Nordcenterin senioreita vastaan pelattiin kotona ja voitto selvin 

pistein 285 – 263  ja kokonaiskisa 6 – 5, ensi vuonna tavoitteena voitto vieraissa. 
  

Seniorien pistebogeymestaruuskilpailu jäi loppusyksyn kisaruuhkan takia 

pelaamatta. 

  

WGCC Keilagolf  jäi myös koronan ja kisaruuhkan takia pelaamatta. 

  

Marraskuun alkupuolella jäsenmaksun maksaneita senioreja 413 (416 – 2019)  - 

naisia  137 (137)  ja miehiä 276 (275),  muut jäsenet  391 (94 + 297) eli senioreja yli 

puolet jäsenistöstä. 

  

Kausi suosi kokonaisuudessaan golffareita, vaikka olikin tosi haastava koronan takia. 

  

Tiedottaminen www-sivuilla, sivujen ylläpidosta tuli edelleen positiivista palautetta 

usealta seniorilta. 

 

 

13. KENTTÄTOIMIKUNTA 

Kentän kunnosta ja siihen liittyvistä hankinnoista vastaa Wiurila Golf Oy. Seura tukee 
osakeyhtiötä tältä osin 2500 eurolla. Seura ehdottaa osakeyhtiölle kehittämiskohteita, 
joita tuella tulisi toteuttaa. Seura myös kiinnittää huomiota kentän viihtyisyyteen. 

Kaudella  2020 Wiurilan Golfkenttä täytti 30v. Kausi alkoi poikkeuksellisesti jo 
tammikuussa. Talviaikana pelaaminen on riski,  sillä se voi vaikeuttaa keväällä kentän 
kasvuun lähtöä. Aikainen pelaaminen ei kuitenkaan vaikuttanut kentän kuntoon joka oli 
erittäin hyvä koko pelikauden. Roudan puuttuessa  väylien, lyöntipaikkojen ja rangen 
hiekoitus jäi tekemättä. 

Kentälle saatiin uusi kasvinsuojeluruiskuauto, sähkölava-auto sekä peräkärry. 

Lyöntipaikkoja on tasoitettu ja uusittu. Väylät 5, 6, 13, 14, 16. Väylän 9 kokonaan 
uudet  lyöntipaikat keltainen ja valkoinen saatiin käyttöön kesäkuussa. Ne rakennettiin 
väylän 8 taakse metsään, vanhojen Wiurilan kartanon kuivurin kivijalkojen päälle. Myös 
väylien 8, 11 ja 16 korjatut lyöntipaikat saatiin käyttöön. 

Kentän opastauluja on lisätty ja uusittu koko kentän alueella. Myös kukkaistutuksia  
lisättiin kentän alueelle. Rangelle hankittiin palloautomaattiin etälukija. 

Bunkkerien hiekat on vaihdettu. Kentälle tuli pieni pala ”savoa” Siilinjärveltä 
bunkkerihiekan muodossa. Hiekka on USGA:n hyväksymä valkoinen kvartsihiekkka. 
Koko kentän alueelle on tullut muutoksia Joitakin bunkkereita on yhdistetty ja osa 
poistettu kokonaan. Täryttämään bunkkereita vielä joutuu, mutta pelaamaan  niistä pystyy 
heti keväällä. 
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14. AKTIVOINTITOIMINTA 
 

Aktivointitoiminta käynnistettiin tutor -tapahtumalla, jossa halukkaille seuran uusille 
jäsenille pidettiin yhteinen treenitapaaminen rangella ja päätteeksi kierrettiin etulenkki 
pienissä porukoissa. Kierroksen aikana opastettiin uusia pelaajia golfin etikettien 
noudattamiseen ja kentällä käyttäytymiseen. 

 
Seura käynnisti jäsenistön aktivointitoimintana myös Jäsenistön maksuttomat treeni-

illat, jotka olivat avoimia kaikille suurella (36+) tasoituksella pelaaville WGCC ry:n 
jäsenille. Treeni-illan opetuksesta vastasi seuramme pro Miikka. Jokaiseen treeni-iltaan 
osallistui myös joku hallituksen jäsen, jonka tehtävänä oli kuulostella osallistujien 
palautetta treeni-illoista ja toiveita seuran jäsenistölle tuottamiin palveluihin liittyen. 
Suuren suosion saaneita treeni-iltoja pidettiin yhteensä viitenä peräkkäisenä viikkona elo-
syyskuussa. Osallistujia oli seuraavasti: I/11, II/16, III/12, IV/16 ja V/2.  
 
 

Wiurila Golf & Country Club ry 
Hallitus 


