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1. YLEISTÄ
Pelikausi 2016 avattiin 2. huhtikuuta, ja kausi jatkui aina marraskuun 26. päivään asti, joten
kulunut kausi oli näin ollen Wiurilan keskivertotasoa
Kentän sulkemiseen mennessä oli kentällämme kaikenkaikkiaan pelattu noin 23500 kierrosta
golfia ( 2015, 25000 kierrosta ). Eli kentällä pelattujen kierrosten määrä väheni vuoteen 2015
verrattuna. ( 2015 verrattuna 2014 vuoteen kierrosmäärät olivat n. saman verran).
Vieraspelaajien pelaamien kierrosten osuus kaikista yhteenlasketuista kierroksista oli noin 8200
kappaletta. (2015, 9300kpl). Joten vieraspelaajien määrässä tuli vähennystä melkoisesti.
Seuran jäsenmäärä jatkoi kasvuaan ja ylsi jälleen kerran uuteen ennätykseen. Kauden 2016
päättyessä jäseniä seurassa oli 847. Vastaavan luvun vuonna 2015 850 jäsentä ja 2014 ollessa
800 jäsentä. Jäsenmäärän nettovähennys vuonna 2016 oli 3 jäsentä.

2. HALLINTO
Seuran vuosikokous pidettiin Wiurilan Kartanoravintolassa 3. helmikuuta ja kokoukseen
osallistui 26 jäsentä. Vuosikokouksen valitsema seuran hallitus kokoontui kauden aikana 4
kertaa ja siihen kuuluivat:
Juri Virkki
puheenjohtaja
Veli-Matti Toivonen
varapj., kapteeni, tasoitustoimikunta
Mika Visuri
sihteeri ja rahastonhoitaja
Kimmo Sarlin
tiedotustoimikunta
Ina Laurila
naistoimikunta
Kirsi Toivonen
klubi- ja kilpailutoimikunta
Pasi Kuhalainen
nuorisotoimikunta
Tapio Rohkea
senioritoimikunta
Tuula Koponen
kenttätoimikunta

3. TALOUS
Varsinaisen toiminnan tuotot olivat 76 861,36 € ja toimintamenot 79 526,36 €. Tilinpäätöksessä
tehdyt poistot olivat 171,95 € ja tilikauden tulos tehtyjen poistojen jälkeen on 2 665 €
alijäämäinen.
Seuran rahavarat kauden päättyessä olivat 27 917,16 €.
Alijäämäinen tulos johtuu pääosin jäsenmäärän jäämisestä talousarviosta.

4. TASOITUSTOIMIKUNTA
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Seuraan kuului kauden päättyessä 847 aktiivijäsentä. Jäsenistä miehiä on 596 ja naisia 251, alle
22-vuotiaita on 135 kpl. Virallinen EGA-tasoitus kauden päättyessä on 397 jäsenellä.
Tasoitusluokittain: Plus - 4.4 / 12 jäsentä, 4.5 – 11.4 / 95 jäsentä, 11.5 – 18.4 / 154 jäsentä,
18.5 - 26.4 / 197 jäsentä, 26.5 – 36 / 172 jäsentä, 37 - 54 / 217 jäsentä.

5. TIEDOTUSTOIMIKUNTA
Seuran asioista tiedotettiin seuran internetsivuilla sekä suoralla viestinnällä tekstiviestien ja
sähköpostin muodossa. Sosiaalisessa mediassa käytössä olivat seuran Facebook sivut sekä
Twitter. Nettilehteä ei julkaistu menneellä kaudella, sen sijaan kukin toimikunta sai vapaat kädet
tuottaa sisältöä nettisivuille. Tiedotustoimintaa pyritään parantamaan ensi kaudelle mm
säännöllisten tiedotteiden avulla.

6. KLUBITOIMIKUNTA
Toimikunta osallistui perinteisesti maaliskuun "klubireissuun" tarjoamalla lentokenttäkuljetukset.
Osallistujia oli 13 henkilöä Buenavista golfiin Teneriffalle.
Kapteenin kierroksen tarjoilu ja Jussi-kisan järjestelyt hoituivat perinteisin menoin. Kapteenin
kierroksen osallistuja määrä oli 89 ja "Jussi-kisa" toteutettiin yhteislähtönä ja osanottajamäärä
oli 99 golffaria.
Klubi-iltoja järjestettiin kolme; 3.6. (11 pelaajaa), 12.8. (28 pelaajaa). ja 2.9.(9 pelaajaa)
Klubiiltojen tarkoituksena oli tutustuttaa jäsenet toisiinsa hyvän ruoan ja hauskan pidon
merkeissä.
"Äijien Reissulle" mentiin Poriin Yyteri golfin kentälle 23 golffarin voimin.
Kauden päättäjäiset Everybody toteutettiin vanhan mallin mukaan, eli palkinnot jaettiin
kauden kilpailuista, ry osallistui illalliskortti kustannuksiin jäsenien osalta.

7. KILPAILUTOIMIKUNTA

Toimikunta järjesti kauden aikana 8 jäsenille tarkoitettua kilpailua.






Kapteenin Kierros -> 89 pelaajaa
Juhannuskisa yhdessä klubitoimikunnan kanssa -> 33 joukkuetta / 99
pelaajaa
Reikäpelimestaruus -> 26 pelaajaa
Klubimestaruus -> 72 pelaajaa
Kolmen mailan kisa -> 14 pelaajaa
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Lyöntipelimestaruus -> 53 pelajaa
Pressan Scramble -> 36 joukkuetta / 72 pelaajaa 
pelaajaa
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Everybody -> 74

Seuran lyöntipelimestaruuksista taisteltiin kuudessa sarjassa: miehet Lari Silfver, naiset Janet
Isometsä, M55 Kjell Östman ja M65 Lauri Hänninen, juniorit Kristofer Herranen.
Reikäpelimestaruuden vei miesten sarjassa Tor-Björn Löfberg ja naiset Riikka Talkara.
Klubimestaruudet (HCP lyöntipeli) naiset Satu Flyktman ja miehet Marko Paassilta.
Heinäkuussa pelattiin perinteinen seuraottelu Wiurilassa ERG-WGCC, kiertopalkinto jäi tällä
kertaa kotiin tuloksella 11,5 - 4,5.
Kilpailutoimikunta panosti tällä kaudella omiin kisoihin niin, että jokaisessa kisassa oli startteri
sekä kilpailumääräykset oli nidottuna tuloskorttiin mukaan.

8. NUORISOTOIMIKUNTA

Tammikuussa kausi alkoi viikoittaisilla talviharjoituksilla. Tavolan tennishallilla harjoitteli kaksi
kilparyhmää Miikka Heinosen ja Marko Paassillan ohjauksessa. Mustamäen koululla harjoitteli
yksi yleisryhmä Pasi Kuhalaisen ohjauksessa. Salohallin lyöntipaikat olivat kilpanuortemme
käytössä vapaavuorolla.
Helmikuun ohjelmassa oli mm. Suomen golfliiton järjestämä laatuseuratapaaminen
Jyväskylässä. Wiurila Golfia oli paikalla edustamassa ohjaajamme Marko Paassilta.
Maaliskuussa järjestettiin 24h junnugolfille -tapahtuman Varsinais-Suomen seuratapaaminen
Turussa, jossa ohjaajistamme mukana oli Mika Aitio. Maaliskuussa järjestimme jokavuotiset
Kasva urheilijaksi -testit Salohallilla. Talven harjoittelukauden päätti talvileiri Kupittaan
golfkuplassa. Talvileirin on meille jo useana vuonna järjestänyt Mika Mäen golfakatemia.
Huhtikuun alussa pidettiin suunnittelupalaveri ohjaajien kesken Wiurilassa. Tässä
suunnittelupalaverissa sovittiin kesäkauden harjoituspäivät, ryhmät, ohjaajavuorot ja muut
nuorisotoimintaan liittyvät käytännön asiat.
Toukokuun alussa aloitettiin ulkoharjoittelukausi. Uutena ryhmänä tähän kauteen perustettiin
ns. kymppikerho, joka suunnattiin 1-3 luokkalaisille eli 7-10 -vuotiaille. Tämän maanantaisin
kokoontuneen ryhmän päävetovastuun otti Jari Melava. Muut harjoitusryhmät jatkoivat viime
vuoden tapaan. Kolme ryhmää harjoitteli tiistaisin pääosin Miikan toimiessa vastuuohjaajana
sekä kaksi ryhmää sunnuntaisin muiden ohjaajien vastuuohjauksessa. Kahden kilparyhmän
erillisharjoitukset pidettiin torstaisin Miikan ohjauksessa.
Huhti-toukokuun aikana järjestimme edellisten vuosien tapaan ohjattuja golftunteja Halikon
alueen koulujen oppilaille ja opettajille. Mustamäen, Hajalan ja Meri-Halikon oppilaat ja
opettajat sekä valikoidut oppilasryhmät Armfeltin ja Marian kouluista kävivät tutustumassa
golfiin ohjatuilla harjoitustunneilla. Tutustumiset järjestettiin yhteistyössä golfpron ja
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golfohjaajien toimesta. Oppilaille ilmaiset tutustumistunnit mahdollistettiin 24h junnugolfille
tapahtuman keräysvaroista. Samantyyppistä toimintaa järjestettiin kesän aikana
kokeiluluonteisesti myös yhden Salon kiekkohait -jääkiekkojoukkueen sekä yhden Salpan
salibandy-tyttöjoukkueen pelaajille.
Kesäkuussa jatkui alle kouluikäisten golfkerho, josta päävetovastuussa oli ohjaajamme Veera
Niemi. Tämä golfkerho toimi sunnuntaisin kesäkuusta elokuun loppuun asti. Nuorisotoimikunta
järjesti kesäkuun toisella viikolla kansallisen golfviikon yhteydessä avoimet ovet -tapahtuman
rangella. Tapahtuma oli tänäkin vuonna erittäin suosittu. Ohjaajien lisäksi vierailijoita oli
opastamassa myös Wiurilan omia kilpajunnuja. Kesäkuussa järjestettiin jo toistamiseen 24h
junnugolfille -tapahtuma, jossa kerättiin rahaa nuorisotyöhön. Kesäkuussa Wiurilassa
järjestettiin myös Suomen golfliiton tsemppitour -osakilpailu.
Heinäkuussa kisailtiin PAR3-kentän mestaruudesta ja ohjaajat pitivät kesäkauden
suunnittelupalaverin ohjaajamatkalla Nordcenter Golfissa. Elokuussa kilparyhmä vieraili
Naantalin Kultaranta golf clubissa. Syyskuussa oli vuorossa vielä senioritoiminnan kanssa
järjestetty yhteinen Pistebogeymestaruuskilpailu.
Kesän aikana joka toinen keskiviikko järjestettiin Suomen Golftalon sponsoroima nuorten
viikkokilpailusarja. Tämä kilpailusarja koostui kymmenestä yksittäisestä osakilpailusta.
Lähipelitestikilpailut pelattiin kerran kuussa. Näitä kilpailuja oli kesän aikana viisi.
Lähipelikisoista vastasi tälläkin kaudella Marko Paassilta ja ratamestarina toimi ohjaajamme
Kimmo Herranen.
Kesän aikana Wiurilan kilparyhmäläiset osallistuivat ohjaajamme Tommi Tuusan johdolla myös
Golfliiton kisoihin. Kisat olivat pääosin tsemppitourin ja aluetourin kisoja, mutta myös Finnair
junior tourilla näkyi muutaman kerran Wiurilan värejä, kun Janet Isometsä Golfliiton
talentryhmästä näytti kykyjään kentillä.
Kesäkauden toiminta päättyi syyskuun lopulla ja lokakuussa pidettiin kauden arviointikokous
ohjaajien kesken. Tässä kokouksessa käytiin läpi kesän toimintaa ja pohdittiin
kehittämisteemoja tulevaa kautta silmällä pitäen. Kokouksessa sovittiin myös marraskuussa
alkaneen talvikauden ohjelmasta ja ohjaajien vetovastuista. Talvikaudella harjoituspaikat ovat
Mustamäen koulu, Tavolan tennishalli ja Salohalli. Näiden lisäksi käytetään yhä enemmän
myös Suomen Golftalon uudistettuja harjoittelutiloja.
Vuoden 2016 WCGG nuorisotoimikunnan ohjaustoiminnassa olivat mukana Miikka Heinonen,
Marko Paassilta, Mika Aitio, Veera Niemi, Tommi Tuusa, Jari Melava, Tia Melava, Kimmo
Herranen ja Pasi Kuhalainen.

9. NAISTOIMIKUNTA
WGCC:n naistoimikunnan kapteenina toimi kaudella 2016 Ina Laurila. Naistoimikunnan
tavoitteena oli saada seuran naisia mukaan kisatoimintaan, saada naisten toiminta
monipuoliseksi ja eri tason naispelaajia huomioon ottavaksi. Naistoimikuntaan kuuluivat:
kapteeni Ina Laurila, Ulla Maija Heinä, Sinikka Nikander, Tuula Koponen, Marja Härmälä sekä
Minna Gråsten.
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Naistoimikunta kokoontui kauden alussa suunnittelemaan toimintaa. Kokouksessa käytiin läpi
tulevien kisojen järjestelyitä sekä kehitysideoita toimintaan. Naisten leikkimieliset kisat pelattiin
vanhan tavan mukaan joka toinen keskiviikko-ilta ja heinäkuu oli lomakuukausi.
Naisten kausi käynnistettiin 11.5.2016. Alkukahvien jälkeen lähdettiin etuysiä kiertämään
parikisana, pelimuotona pinkkipallokisa. Kausiohjelma sisälsi joka toinen viikko pelattavan kisan,
yhden pelimatkan sekä päätöskisan kauden lopuksi syyskuussa. Pelimatka suuntautui Hankoon
ja sinne lähti mukaan 19 reipasta naisgolfaria. Viikkokisojen pelimuodot vaihtelivat kerroittain.
Viikkokisassa palkittiin voittaja ja joka kerralla oli myös arvontapalkinto. Kesällä 2015 käytiin
pelaamassa Kultarannassa niin, että jokaisessa lähdössä oli myös Kultarannan pelaaja. Samaa
yritettiin järjestää Wiurilaan kesällä 2016, mutta sitä ei saatu järjestymään.
Kaudella 2016 pelattiin Lady Cup–turnaus yhdessä Salo Golf:n ja Meri-Teijo Golf:n ladyjen
kanssa, kesäkuussa Wiurilassa, heinäkuussa Salo Golfissa ja elokuussa päätöskisa Teijolla.
Pelimuotona oli pistebogey ja eniten pisteitä kerännyt lady voitti koko turnauksen. Kauden 2016
Lady Cup -kisan voitti Leila Tuominen.
Kauden päätöskisa pelattiin syyskuussa. Mukana oli 12 pelaajaa ja pelimuotona alle 20
tasotuksella pelaavat HCP lyöntipeli ja yli 20 tasoituksella pistebogey. Voittajina olivat Satu
Flyktman sekä Kirsi Toivonen. Kisan jälkeen syötiin klubilla illallinen.
Lisäksi kaudella 2016 pelattiin Naisten-haku –kilpailu. Lady kutsui 2 miestä mukaansa
pelaamaan. Kilpailuun osallistui 57 henkilöä. Kisa oli joukkuekisa.
Kaudella 2016 myös tilattiin Wiurilan ladyille pelipaidat. Paitoja oli saatavilla kahdessa värissä
(pinkki tai turkoosi) ja kahdessa mallissa (hihalla tai hihaton). Paidat saivat naisten keskuudessa
hyvän vastaanoton ja niistä on tullut positiivisia kommentteja myös vieraskentillä. Viikkokisoissa
suosituimpia pelimuotoja näyttivät olevan pari- ja joukkuekisat, jotka keräsivät eniten osallistujia.
Myös Hangon pelimatkalle oli runsaasti lähtijöitä.

10. SENIORITOIMIKUNTA

Kausi avattiin 2.4.2016 ja joukko senioreja oli mukana pelaamassa; jo ennen kentän avaamista
17.3 ja 31.3 järjestettiin risutalkoot pääasiassa seniorien toimesta sekä jo perinteeksi
muodostuneet papanatalkoot 18. & 19.10.2016.
Senioriliiga alkoi maanantaina 17.5 - ensimmäinen vastustaja oli Parainen. Peli pelattiin
vieraissa ja ’tappion karvas kalkki’ pistein 185 - 168. Pelit jatkuivat pitkin kesää. Pelit kulkivat
vaihtelevasti ja loppusijoitus tasaisessa liigassa oli kolmas, mikä on Wiurilalle kautta aikain paras.
Liigaotteluihin osallistui 34 eri pelaajaa (21 mies- ja 13 naispelaajaa). Senioriliigan voiton vei
jälleen kerran Salo – juhlaottelun voiton Salossa vei WGCC joukkueella Olli ja Tapsa.
Kesäkuussa alkoi seniorien viikkokisa, jota pelattiin koko kesän ajan. Kilpailuun osallistui kesän
aikana kaikkiaan 16 nais- ja 37 miespelaajaa ja kisakierroksia yhteensä 451 ! Kolmen kärki
naisten sarjassa Marjaleena Ruohonen, Helena Vuorela ja Pirjo Riipinen sekä miesten sarjassa
Timo Määttänen, Jarmo Pekonen ja Kalervo Kokkari. Parhaat palkittiin päättäjäisissä.
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Kesän aika pelattiin seniorien tasoituksellinen reikäpelikilpailu molemmissa sarjoissa,
naisissa 10 ja miehissä 29 osallistujaa. Voitot korjasivat Marjaleena Ruohonen sekä Tapio
Rohkea tiukkojen otteluiden jälkeen.
Seniorireissu jäi aikatauluhaasteiden ja Meri-Teijon aktiivisuuden puutteen takia tekemättä,
mutta 2017 yritetään uudestaan.
Seuraottelu Nordcenterin senioreita vastaan pelattiin kotona ja voitto 272 -241 ja
kokonaiskisa 4 – 3, ensi vuonna tavoitteena voitto vieraissa.
Syyskuun 18 päivä pelattiin jo tutuksi tullut seniorien pistebogeymestaruuskilpailu, nytkin
samaan kisaan osallistuivat juniorit omilla sarjoillaan. Osallistujia oli 38 (11 naista ja 27 miestä).
Voittokolmikot Pirjo Riipinen, Tarja Lahtinen ja Beatrice Östman sekä Hannu Kurppa, Tapio
Rohkea ja Juha-Pekka Vepsäläinen - tosi tasaisen kisa ja sijoitukset ratkesivat tasoituksen
mukaan.
WGCC Keilagolf järjestettiin 19.9.2016 ja mukana oli 9 senioria 10:sta osallistujasta – voiton
vei Sami Konsteri.
Joulukuun alkupuolella jäsenmaksun maksaneita senioreja 304 (286 – 2015) - naisia 136
(130) ja miehiä 168 (156).
Kausi suosi kokonaisuudessaan golffareita, vaikka jäikin edellisvuotta lyhyemmäksi.
Tiedottaminen tapahtui sähköpostilla muutaman kerran kaudessa ja www-sivuilla sekä
seniorikansiolla klubilla, tiedotuksesta tuli edelleen positiivista palautetta usealta seniorilta.
Seniorit osallistuivat kenttätalkoisiin ja kilpailujen toimitsijoiksi kiitettävästi.
Senioritoimikunnan muodostivat vuonna 2016: Tapio Rohkea puheenjohtajana, Ulla Maija Heinä,
Rauno Koskivainio, Matti Riipinen ja Olli Hakala jäseninä.

11. KENTTÄTOIMIKUNTA
Rutiinitoimenpiteenä kentälle tehtiin lyöntipaikkojen ja rangen hiekoitus, joka parantaa paksun
kuitukerroksen ilmavuutta ja veden läpäisyä. Lumihometaudin johdosta väylät olivat huonossa
kunnossa alkukesän, lukuunottamatta väyliä 5 ja 17 jotka ruiskutettiin syksyllä 2015 tautia
vastaan.
Nämä väylät olivat säilyneet hyvässä kunnossa.
Syksyllä 2016 tehtiin lumihomeruiskutus väylille kahteen kertaan parantamaan kuntoa ensi
kaudelle.
Väylä kuuden WC vaihdettiin kompostikäymälään. Punaisten Par-3 väylille tuli lyöntijälkien
paikkauslaatikot. Valkoiset out-tolpat uusittiin. Rangelle tuli 6 uutta lyöntimattoa.
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Greenibunkkerien reunat kantattiin.
Keväällä talkoovoimin putsattiin greeni kahdeksan takana oleva metsä.
Lammista putsattiin kaislat ja kentällä olevia puita ja pensaita siistittiin.
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