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1. YLEISTÄ 

Kauden virallinen avaus tapahtuu huhtikuussa sääolosuhteista ja kentän talvehtimisesta 
riippuen. Range ja palloautomaatti otetaan käyttöön heti säiden salliessa.  
Seura järjestää toimikuntiensa avulla resurssiensa puitteissa jäsenilleen vakiintuneet kilpailut 
sekä entisten vuosien tapaan toimintaa jonka tarkoituksena on aktivoida jäsenistöä.  
Kauden 2019 aikana korkealla tasoituksella pelaaville, lajin juuri aloittaneille sekä vähän 
pelaavalle jäsenistölle pyritään järjestämään yhteisiä pelitapahtumia, jossa pelaajia rohkaistaan 
aktiiviseen pelaamiseen ja tutustutaan muihin pelaajiin. Lisäksi mahdollisuuksien mukaan 
pyritään aloittamaan tutor-toiminta greencardin juuri suorittaneille jäsenille. 

2. HALLINTO 

Seuran vuosikokous valitsee seuran hallituksen toimikaudeksi kerrallaan. Hallituksen 
muodostavat puheenjohtaja, kapteeni, sihteeri, rahastonhoitaja sekä toimikuntien 
puheenjohtajat.  

3. TALOUS 

Vuosikokous hyväksyy seuran talousarvion. Toimikuntien puheenjohtajat vastaavat vastuu-
alueidensa osalta talousarvion toteutumisesta. Hallitus esittää jäsenmaksujen säilyttämistä 
ennallaan v 2019: aikuiset 90 € ja nuoret 30 €. Jäsenmäärän odotetaan pysyvän likipitäen 
entisellään ja kaudelle 2019 budjetoitu jäsenmäärä on 620 aikuisjäsentä ja 150 nuorisojäsentä. 

Käteisellä tai liikuntaseteleillä (vast.) suoritetusta jäsenmaksusta peritään 5€:n toimitusmaksu 
maksusuorituksen yhteydessä edellisvuoden tapaan. 

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. 

4. TASOITUSTOIMIKUNTA 

Tasoitustoimikunta pitää jäsentiedot ja jäsenten tasoitukset ajan tasalla ja valvoo tasoitusten 
oikeellisuutta. Tasoituslistat päivitetään viikoittain NexGolf-järjestelmässä. Tasoitukseen 
vaikuttavaksi kierrokseksi hyväksytään ainoastaan voimassaolevien tasoitusmääräysten 
mukaisesti pelattu kierros, joka on ennen kierrosta ilmoitettu sähköiseen järjestelmään tai 
caddiemasterille. 
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Tasoitusjärjestelmässä tulee tapahtumaan suuri muutos v 2020. Jatkossa tasoitus muodostuu 
20 viimeisen tasoituskortin perusteella siten, että kahdeksan parasta tulosta huomioidaan. 
Tasoitus on siis kahdeksan parhaan tuloksen keskiarvo. Aikaa 20 kortin jättämiselle on 24 
kuukautta. Ainakin siirtymävaiheessa voidaan huomioida myös kahta vuotta vanhemmat 
tuloskortit, mutta vanhempien merkitystä todennäköisesti vähennetään painottamalla niille 
vähemmän arvoa. Siirtymävaiheen käytännöt tulevat tarkentumaan ennen uuden järjestelmän 
käyttöönottoa. (Lähde: Suomen Golfliitto) 

On ensiarvoisen tärkeää, että jo v 2019 pelaaja pelaa mahdollisimman monta tasoituskierrosta. 

Toimikunnan muodostavat seuran kapteeni, sihteeri sekä seuran hallituksen erikseen nimeämä 
seuran jäsen, jolla on riittävä perehtyneisyys voimassa olevaan tasoitusjärjestelmään. 

 

5. TIEDOTUSTOIMIKUNTA 

Kauden aikana tiedottaminen tapahtuu internetissä seuran omilla kotisivuilla, osoitteessa 
www.wgcc.fi ja Golfliiton portaalissa www.golf.fi sekä sähköpostilla ja tekstiviesteillä suoraan 
jäsenille. Kilpailu- ja tapahtumakalenterit ladataan maaliskuun aikana kyseisille sivuille ja 
päivitetään tarpeen mukaan. Tiedotusta tapahtuu sosiaalisessa mediassa seuran  Facebook-
sivuilla sekä Twitterissä ja Instagramissa. Myös Golfliiton eBirdie sovellusta hyödynnetään 
tiedottamisessa.  

 

Jotta sähköpostiviestintä olisi kattavaa, tulisi jokaisen jäsenen varmistaa NEXGOLF 
sovelluksessa, että hänen sähköpostiosoitteensa on ajan tasalla. 

6. KLUBITOIMIKUNTA 

Perinteisissä seuran kisoissa: Kapteenin kierros, Jussi-kisa ja Everybody subventoidaan 
kilpailumaksua edelleen, kuten aikaisempinakin kausina. 
 
Jussikisa tullaan edelleen toteuttamaan yhteislähtönä. 
 
Äijien-reissussa ollaan mukana. 
 
Perjantai-illan klubi-iltoja jatketaan aikaisempien vuosien tapaan. Klubitoimikunta vastaa 
kauden päätöstilaisuuden järjestelyistä. 
 
Mahdollisia muita reissuja suunnitellaan yhteistyössä muiden toimikuntien kanssa. 

 

7. KILPAILUTOIMIKUNTA 
 

Toimikunta järjestää kauden aikana ainakin seuraavat kilpailut; 



WG&CC: Toimintasuunnitelma 2019       5 

 Kapteenin Kierros 
 Juhannuskisa yhdessä klubitoimikunnan kanssa 
 Reikäpelimestaruus  
 Klubimestaruus 
 Lyöntipelimestaruus 
 Pressan Scramble 
 Everybody 

 

Lisäksi pyrimme järjestämään kauden aikana mukavia pikkukilpailuja yleisen kilpailukalenterin 
salliessa. Muiden kentällä pelattavien kilpailuiden järjestelyistä vastaa Wiurila Golf Oy. 

 

8. EDUSTUSPELAAJAT 
 

Aikuisten ja senioreiden toureilla kilpaileville pelaajille korvataan kilpailumaksut kyseisistä 
kilpailuista, mikäli pelaaja sijoittuu parhaiden 20 % joukkoon. Junioreille korvataan Golfliiton 
sekä Koululiikuntaliiton kilpailukalenterissa olevien kilpailujen kilpailumaksut, matka- ja 
majoituskulut seuran ohjeiden mukaisesti.  

SM-tason, Finnish Golf Tourin sekä Suomen Golfliiton kilpailukalenterissa olevien junioreiden 
kilpailuissa, (sekä junioreille myös (KLL) Koululiikuntaliiton Varsinais-Suomen 
piirinmestaruuskisat ja (KLL) Koululaisten SM-kisat) seuraa edustaville pelaajille korvataan 
kilpailumaksu, sekä lisäksi myös matkakuluista 0,2€/km ja majoituskuluista max 60€/vrk, mikäli 
pelaaja selvittää cut’in (ei juniorikisoissa). Kuluista pelaajan tulee esittää kuitit matkalaskujen 
liitteenä (kilpailumaksut, majoitus sekä kuitit myös muista laskutettavaksi esitetyistä kuluista). 

Aikuisten joukkuekilpailuihin seuran edustajat valitsee kapteeni ja myös näistä kilpailuista 
pelaajille korvataan kilpailumaksut. Junioreiden joukkuekilpailuihin  edustajat valitsee 
nuorisotoimikunnan edustaja. 

Pelaajan maksimikorvaus kautta kohti on 800 € ja lisäksi pelaaja, joka on saamassa 
kulukorvauksia kaudelta yli 500 € on velvollinen osallistumaan vähintään kahteen 
nuorisotoimikunnan järjestämään valmennustilaisuuteen joko ohjaajana tai avustajana. Velvoite 
koskee kaikkia seuran jäseniä jotka täyttävät kulukorvausehdon. 

Edustuspelaajien valinnat tekee ensisijaisesti seuran kapteeni yhdessä seuran puheenjohtajan 
kanssa. Perusteena valinnassa käytetään pelaajan edellytyksiä menestyä ko. kisassa ja 
sijoittua parhaan 20% joukkoon. Edustuspelaajiksi valittujen edellytetään antavan vuosittain 
näyttönsä kisoihin myös seuran mestaruuskisoissa. 

Juniorien edustuspelaajien valinnat kisoihin tehdään yhdessä nuorisotoimikunnan ohjaajien ja 
seuran pron toimesta.  

Kulukorvaukset maksetaan kaksi kertaa pelikauden aikana kulukorvausanomusta, kuitteja sekä 
tulosluetteloa (tulosluettelot vaaditaan ainoastaan aikuisilta ja senioreilta) vastaan. Seura 
ohjeistaa aikaisemmasta muuttuneet käytännöt kevään 2019 kuluessa ennen kauden alkua. 
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9. NUORISOTOIMIKUNTA 

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 pro:n, seuran hallituksen ja 
muiden toimikuntien kanssa. 

Seuran nuorisotoiminnan tavoitteena on kasvattaa seuramme nuorisojäseniä urheilijoina, 
ihmisinä ja kehittää heitä golfin harrastajina sekä kilpailijoina. Tavoitteena on myös, että nuori 
oppii huomioimaan ja kunnioittamaan muita kanssaihmisiä. Seuran näkökulmasta tavoitteena 
on saada nuorista nuorisojäseniä, jotka tulevaisuudessa jatkavat seuran aikuisjäseninä. 

Nuorisotoiminnalle laaditaan vuosittain seuran budjetointiohjeita noudattaen erillinen budjetti, 
jonka Wiurila Golf & Country Club ry:n hallitus hyväksyy.  

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

Nuorison harjoitukset jakaantuvat kesä- ja talviharjoitteluun. Kesäkausi suunnilleen touko-
syyskuu, talvikausi marras-maaliskuu. Kesäkaudella harjoittelu pääosin oman kentän 
harjoittelualueella ja kentällä. Talvikaudella sisäharjoitukset sisältävät sekä lajiharjoitusta että 
yleistä liikuntaa. 

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 huoltajatoimintaan.  

Edustuskilpailutoimintaan osallistuville nuorille korvataan osallistumis-, matka- ja majoituskulut 
kulloinkin voimassa olevan edustuspelaajan korvausohjeistuksen mukaisesti.  

Seura pyrkii järjestämää nuorisojäsenille sisäisiä ja avoimia kilpailuja säännöllisesti. Seuraa voi 
edustaa myös kansallisissa kilpailuissa, mm.  Suomen Golfliiton Tour-osakilpailut ja 
tapahtumat, (KLL) koululiikuntaliiton Varsinais-Suomen piirinmestaruuskisat ja (KLL) 
Koululaisten SM-kisat 

Nuorisotoiminnan vastuuohjaajilta edellytetään 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 2019 tavoitteena on saada aktivoitua lisää ohjaajia kehittämään nuorisotoimintaa 
edelleen. 

Nuorisotoiminnan tavoitteena on myös lajin esittely ja nuorten aktivointi harrastukseen mm. 
kouluvierailuilla, muiden urheiluseurojen kanssa tehtävällä yhteistyöllä sekä lajin esilletuonnilla 
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muissa tapahtumissa. Tavoitteena kaudella 2019 on myös aktivoida yhteistyötä alueen muiden 
golfseurojen kanssa tehtävällä yhteistyöllä.  

 

 

 

 

 

10. NAISTOIMIKUNTA 

Naistoimikunta järjestää ladygolffareille yhteisiä peli-iltoja ja muita rentoja tapahtumia kauden 
aikana. Tavoitteena on tukea aloittelevia pelaajia jatkamaan harrastusta ja rohkaista jo jonkin 
verran pelanneita osallistumaan yhteisiin tapahtumiin. Lisäksi tarkoituksena on edistää 
naispelaajien yhteisöllisyyttä. Ideoita kauden toimintaan on saatavilla valtakunnallisesta 
ladykapteenien tammikuisesta kokouksesta.  

Wiurilan naiset aloittavat yhteisen pelikauden toukokuun alkupuolella kapteenin kierroksen 
jälkeen ladykapteenin puolikas -tapahtumalla. Tapahtumassa ladytoimikunta kertoo kauden 
ohjelmasta ja kahvittelun päätteeksi naiset pelaavat yhdeksän reiän kauden avaus pelin. 

Vuonna 2019 naiset jatkavat keskiviikkoisia peli-iltoja noin joka toinen viikko heinäkuista taukoa 
lukuun ottamatta. Birdie-puu jatkaa lintujen houkuttelua. Yhteistyötä pron kanssa jatketaan 
pienryhmäharjoittelun muodossa muutaman kerran kesän aikana. Juhannuksen tienoilla ladyt 
matkaavat jollekin lähialueen kentälle pelaamaan porukalla; pelipäivä on viikonloppuna, jolloin 
myös työssäkäyvät naispelaajat pystyvät paremmin osallistumaan retkelle. Viikonloppureissu 
on tarkoitus järjestää elokuussa. Naisten kausi päättyy syyskuussa päätöstapahtumaan ja 
siihen liittyviin juhlallisuuksiin. Naistenhaku-kilpailu on tarkoitus järjestää myös tänä vuonna 
mahdollisesti konseptia hieman päivittäen. 

Salon, Meri-Teijon ja Wiurilan ladykapteenit pyrkivät kehittämään jo perinteisestä Lady Cupista 
enemmän naisgolffareita houkuttavamman tapahtuman esimerkiksi järjestämällä cupin sijasta 
Salon seudun naisten yhteisen seuraottelun.  

Naistoimikuntaan kuuluu 7-8 jäsentä. Toimikunta kokoontuu muutaman kerran kauden aikana 
suunnittelukokouksiin.  

 

11. SENIORITOIMIKUNTA 

Pelikauden toiminta 
Kukin seniori vastaa omasta talviharjoittelustaan, johdettua talviharjoittelua ei järjestetä. Osa 
pelaajista pitää pelikuntoaan yllä etelän lämmössä pelaillen, toiset taas osallistuvat paikallisen 
pron talvikursseille. Kevään saapuessa harjoittelua jatketaan rangella kunnes kenttä aukeaa. 

Jatketaan keilausta Hanhivaaran keilahallilla talven aikana perjantaiaamuisin ja pyritään 
aktivoimaan lisää heittäjiä mukaan, samoin  WGCC Keilagolfiin. 

Kesällä pyritään järjestämään pelimatka jollekin Etelä-Suomen kentälle.  
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Pelit ja kilpailut 
Varsinais-Suomen Senioriliigaa pelataan entiseen malliin. Senioriliiga alkaa toukokuussa ja 
jatkuu koko kesän.  Tavoitteena on parantaa sijoitusta liigassa ja saada muutamia uusia 
pelaajia mukaan ja aktivoida lisää naisia pelaamaan. 

Viikkokisaa pelataan kesä-syyskuussa perjantaisin. Naisille järjestetään oma sarja.  

Tasoituksellinen reikäpelikisa järjestetään kesällä alkaen kesäkuusta. 

Ideoidaan ja järjestetään joku joukkuekisa kesän aikana senioreille. 

Elokuussa pelataan seuraottelu Nordcenterin seniorigolfareita vastaan vieraissa. Tavoitteena 
on voitto, tällä hetkellä johdamme ottelusarjaa  5 – 4. 

Syyskuussa pelataan seniorien PB-mestaruuskisa samanaikaisesti yhdessä juniorien kanssa. 

Pyritään edelleen aktivoimaan yhteistoimintaa juniorien ja muiden toimikuntien kanssa. 

Osallistutaan mahdollisimman suurella joukolla kaikkiin Wiurilan tapahtumiin ja talkoisiin.  

 

Tiedottaminen 
Tiedottaminen pyritään edelleen hoitamaan seuran internet-sivuilla, sähköpostitiedotteilla ja 
klubilla olevan seniorikansion avulla.  

 

12. KENTTÄTOIMIKUNTA 

Kenttätoimikunnan tavoitteena on entisestään parantaa kentällä ja kentän läheisyydessä 
liikkuvien turvallisuutta. 

Maaliskuussa lumitilanteesta ja säistä riippuen kentälle levitetään hiekkaa väylille, 
lyöntipaikoille ja harjoitusalueelle nopeuttamaan lumen sulamista ja parantamaan nurmea. 
Tarvittaessa viheriöiltä poistetaan lumi säiden sen salliessa. 
 
Kenttä pyritään avaamaan heti kun nurmi kestää kulutuksen. 
 
Wiurila Golf Oy hankkii yhdessä Salo golfin ja Meri-Teijo golfin kanssa väylien 
pystyleikkuukoneen, jolla saadaan poistettu paksua kuitukerrosta väyliltä.  
 
Toimikunnalle on budjetoitu 2500€ määräraha, jolla voidaan tukea yhtiön tekemiä toimenpiteitä 
tai tehdä tarvittavia hankintoja. 

 
Kauden aikana pyritään toteuttamaan Wiurila Golf Oy:n henkilöstön ja kenttätoimikunnan 
toimesta: 

 Alakioskille vievien rappusten uusiminen/korjaaminen 
 Lampien ruoppaus 
 Bunkkerien reunojen kanttaaminen 
 Salaojien korjausta 
 Kasteluputkiston satuloiden uusimista 
 Kastelujärjestelmän magneettiventtiileiden  uusimista 
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 Lyöntipaikkojen parannusta 
 Lisäksi alueen metsien ja väylien lähiympäristöjen siistimistä jatketaan 

 
Lisäksi kenttätoimikunta hankkii: 

 Tarvittavat kukkaistutukset  
 

 

Wiurila Golf & Country Club ry 

Hallitus 


