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1. YLEISTÄ
Kauden virallinen avaus tapahtuu huhtikuussa sääolosuhteista ja kentän talvehtimisesta
riippuen. Range ja palloautomaatti otetaan käyttöön heti säiden salliessa.

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 vastuualueidensa osalta talousarvion toteutumisesta. Hallitus esittää jäsenmaksujen säilyttämistä
ennallaan v 2018: aikuiset 90 € ja nuoret 30 €. Jäsenmäärän odotetaan pysyvän likipitäen
entisellään ja kaudelle 2018 budjetoitu jäsenmäärä on 680 aikuisjäsentä ja 120 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 helmimaaliskuussa.

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.
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 2018 pelaaja pelaa mahdollisimman monta tasoituskierrosta.

WG&CC: Toimintasuunnitelma

2018

4

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 Facebooksivuilla sekä Twitterissä ja Instagramissa. Myös Golfliiton eBirdie sovellusta hyödynnetään
tiedottamisessa.

6. KLUBITOIMIKUNTA
Jokavuotinen klubimatka pyritään järjestämään hieman aikaisemmasta poikkeavalla konseptilla.
Tarkoituksena on järjestää nk. ”pitkän viikonlopun pelireissu” loppukesällä tai alkusyksystä.
Kohteeksi on kaavailtu Ruotsia, Puolaa tai Viroa.
Perinteisissä jäsenistön kisoissa: Kapteenin kierros, Jussi-kisa ja Everybody "loivennetaan"
kilpailumaksua seuran toimesta, kuten aikaisempinakin kausina.
Jussikisa tullaan edelleen toteuttamaan yhteislähtönä
"Cross Country-kisan” tulisi lisätä kisakalenteriin mahdollisuuksien mukaan.
Perjantaisia kesäisiä klubi-iltoja jatketaan viime vuoden malliin. Tavoitteena on pitää kolmesta
neljään klubi-iltaa.
Mahdollisia muita reissuja suunnitellaan yhteistyössä muiden toimikuntien kanssa.

7. KILPAILUTOIMIKUNTA
Toimikunta järjestää kauden aikana ainakin seuraavat kilpailut;
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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.
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8. EDUSTUSPELAAJAT
Aikuisten ja senioreiden toureilla kilpaileville pelaajille korvataan kilpailumaksut kyseisistä
kilpailuista, mikäli pelaaja sijoittuu parhaiden 20 % joukkoon.
SM-tason ja Finnish Golf Tourin kilpailuissa seuraa edustaville pelaajille korvataan kilpailumaksu, sekä lisäksi myös matkakuluista 0,2€/km ja majoituskuluista max 60€/vrk, mikäli pelaaja
selvittää cut’in. 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.
Junioripelaajien valinnat kisoihin tehdään yhdessä nuorisotoimikunnan ohjaajien ja seuran pron
toimesta.
Kulukorvaukset maksetaan yhdellä kertaa pelikauden päätyttyä kulukorvausanomusta, kuitteja
sekä tulosluetteloa (tulosluettelot vaaditaan ainoastaan aikuisilta ja senioreilta) vastaan. Seura
ohjeistaa aikaisemmasta muuttuneet käytännöt kevään 2018 kuluessa ennen kauden alkua.

9. NUORISOTOIMIKUNTA

TAPAHTUMAKALENTERI 2 018
TAMMIKUU, HELMIKUU, MAALISKUU (+ MARRASKUU, JOULUKUU)
•
•
•
•

Talviharjoittelukausi: Salohalli, Mustamäen koulu ja Suomen Golftalon opetustilat
Kasva urheilijaksi -testit (www.kasvaurheilijaksi.fi)
Talviretki (harjoittelumatka esim. Turun kuplahalliin)
Ohjaajakoulutukset: Golfohjaajan peruskurssi (GOPK), Golfohjaajakoulutus (GOK) ja
Seuran sisäinen ohjaajakoulutus (tarpeen mukaan)
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HUHTIKUU
•

Toimikunta: (”keväkahvit”)
o Talviharjoittelukauden toiminnan arviointi, yhteenveto ja kehittämisideat
o Kesäharjoittelukauden aloitusvalmistelut
TOUKOKUU, KESÄKUU, HEINÄKUU, ELOKUU, SYYSKUU

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Kesäharjoittelukausi: Wiurila Golfin range- ja lähipelialue
Peliharjoitukset kentällä
Lähipelitestit/ lähipelikisat
Pistebogey-kisat
o PAR3 Mestaruuskisa (18 reikää)
o Pistebogey Mestaruus (18 reikää)
o Viikkokisasarja (9 reikää)
Seuran reikäpeli- ja lyöntipelimestaruuskilpailut 2018
Edustuskilpailut:
o Suomen Golfliiton Tour-osakilpailut ja tapahtumat
o (KLL) Koululiikuntaliiton Varsinais-Suomen piirinmestaruuskisat
o (KLL) Koululaisten SM-kisat
Seuran avoimet kilpailut
Kesäretki (harjoittelumatka, joku PAR3 kenttä lähistöllä esim. AGN/Kultaranta/Bjärkas)
Kesäleiripäivä Wiurilassa (Ammattilaisgolfarin vierailu)
Ohjaajakoulutukset: Golfohjaajan peruskurssi (GOPK), Golfohjaajakoulutus (GOK) ja
Seuran sisäinen ohjaajakoulutus (tarpeen mukaan)
Ohjaajamatka: (peli-/harjoituskauden suunnittelumatka johonkin lähialueen kentälle)
LOKAKUU

•

Toimikunta: (”syys-sapuskat”)
o Kesäharjoittelukauden toiminnan arviointi, yhteenveto ja kehittämisideat
o Nuorisotoiminnan “Liikennevalot”
o Talviharjoittelukauden aloitusvalmistelut

KAUDEN 2018 PÄÄPAINO PISTEET
•
•
•
•

Perusharjoittelutoiminnan ylläpito ja sen jatkuva kehittäminen
o ryhmävastuullisten ohjaajien omatoiminen toiminta
Tiedotustoiminnan parantaminen: nimenhuutojärjestelmän hyödyntäminen
tiedottamisessa
Avoimien ovien järjestäminen kansallisella golfviikolla kaikille (nuorten ja ohjaajien
toimesta)
24h golf -tapahtuman toteuttaminen
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Seuran jäsenmäärän kasvattaminen, jäsenhankintakampanjat (perinteiset
koulukampanjat)
Yhteistyön jatkaminen ja sen kehittäminen koulujen ja urheiluseurojen kanssa mm:
o Mustamäen koulu, Hajalan koulu, Merihalikon koulu ym.
o Salon kiekkohait, Salpa SB tytöt ym.
Nuorison kilpailutoiminnan tukeminen ja sen kehittäminen
Yhteistoiminta muiden Salon kaupungin golf-seurojen kanssa mm. kilpailutoiminnan
kautta
PITKÄNTÄHTÄI MEN SUUN NITELMA

•
•
•
•
•
•
•
•

Pidetään nuorisotoiminta mielekkäänä, hauskana sekä mukaansa tempaavana.
Rekrytoidaan seuraan ohjaajia ja kilpailutoiminnan tukihenkilöitä nuorisotoimintaan.
Huolehditaan ohjaajien asianmukaisesta koulutuksesta. Kaikille uusille ohjaajille
järjestetään mahdollisuus osallistua Suomen Golfliiton Golfohjaajan peruskurssille.
Pyritään lisäämään seuratoiminnassa mukana olevien lasten ja nuorten määrää sekä
kilpailu- että harrastustoiminnassa.
Osallistutaan Suomen Golfliiton järjestämään kilpailutoimintaan joka tasolla.
Kehitetään edelleen seuran valmennustoimintaa sekä seuran sisäistä ohjaajakoulutusta.
Tuotetaan nuorista seuralle ajan kuluessa sitoutuneita aikuisjäseniä.
Tuotetaan kansainvälisen tason pelaajia.

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 kilpailuihin. Lisäksi tarkoituksena on edistää naispelaajien
yhteisöllisyyttä. Ideoita kauden toimintaan on saatavilla valtakunnallisesta ladykapteenien
tammikuisesta kokouksesta; kauden teemana on ”perheen kesken”.
Wiurilan naiset aloittavat yhteisen pelikauden toukokuun alussa heti kapteenin kierroksen jälkeen
ladykapteenin puolikas -tapahtumalla. Tapahtumassa ladytoimikunta kertoo kauden ohjelmasta
ja kahvittelun päätteeksi naiset pelaavat yhdeksän reiän kilpailun.
Vuonna 2018 naiset jatkavat keskiviikkoisia peli-iltoja noin joka toinen viikko heinäkuista taukoa
lukuunottamatta. Edellisenä kesänä Wiurilassa lanseerattu birdie-puu jatkaa lintujen
houkuttelua. Osa keskiviikkoiltojen peleistä korvataan pron ohjaamilla pienryhmäharjoituksilla
teemoitettuna pelin eri osa-alueille. Keskikesällä ladyt matkaavat jollekin lähialueen kentälle
pelaamaan porukalla; edellisistä vuosista poiketen pelimatka on lauantaina, jolloin myös
työssäkäyvät naispelaajat pystyvät paremmin osallistumaan retkelle. Viikonloppureissu on
tarkoitus järjestää elokuussa. Naisten kausi päättyy syyskuussa päätöskisaan ja siihen liittyviin
juhlallisuuksiin. Naistenhaku-kilpailu on tarkoitus järjestää myös tänä vuonna.
Salon, Meri-Teijon ja Wiurilan ladykapteenit pyrkivät kehittämään jo perinteisestä Lady Cupista
enemmän naisgolffareita houkuttavamman tapahtuman esimerkiksi järjestämällä cupin sijasta
yhden Salon seurojen naisgolffareiden yhteisen kilpailun kauden aikana. Samoin kauden
päättävä teatterimatka on tarkoitus järjestää yhdessä uudelleen edellisen vuoden tapaan.
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SENIORITOIMIKUNTA

Pelikauden toiminta
Kukin seniori hoitaa talviharjoittelun omalla tavallaan. Osa pelaajista viettää ainakin osan
talvikaudesta etelän lämmössä pelaillen. Kevään saapuessa harjoittelua jatketaan rangella
kunnes kenttä aukeaa. Varsinais-Suomen Senioriliigaa pelataan entiseen malliin.
Kesällä järjestetään pelimatka jollekin Etelä-Suomen kentälle.
Jatketaan keilausta Hanhivaaran keilahallilla talven aikana perjantaiaamuisin ja pyritään
aktivoimaan lisää heittäjiä mukaan, samoin WGCC Keilagolfiin.

Pelit ja kilpailut
Senioriliiga alkaa toukokuussa ja jatkuu koko kesän. Ensi vuonna on viisi kotiottelua. Tavoitteena
on parantaa sijoitusta liigassa ja saada taas muutama uusi pelaaja mukaan ja aktivoida naiset
pelaamaan.
Viikkokisaa pelataan kesä-, heinä-, elo- ja syyskuussa. Naisille järjestetään oma sarja. Pelipäivä
on edelleen perjantai.
Reikäpelikisa järjestetään kesän aikana alkaen kesäkuussa.
Ideoidaan ja järjestetään joku joukkuekisa kesän aikana senioreille.
Elokuussa seuraottelu Nordcenterin seniorigolfareita vastaan pelataan Wiurilassa. Tavoitteena
on voitto.
Syyskuussa pelataan jo tavaksi tullut seniorien pistebogeymestaruuskisa yhdessä juniorien
kanssa.
Pyritään edelleen aktivoimaan yhteistoimintaa juniorien ja muiden kanssa.
Osallistutaan mahdollisimman suurella joukolla kaikkiin Wiurilan tapahtumiin ja talkoisiin.

Tiedottaminen
Tiedottamista pyritään edelleen hoitamaan niin, että jokainen seniorigolffari tietää mitä
tapahtumia järjestetään, tiedotus hoidetaan www-sivuilla sekä sähköpostitiedotteilla ja klubin
seniorikansion avulla. Sähköpostiviestintä edellyttää jokaisen seniorigolffarin nettiosoitteen
ajantasaisuutta NexGolfissa.
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KENTTÄTOIMIKUNTA

Kenttätoimikunnan tavoitteena on entisestään parantaa kentällä ja kentän läheisyydessä
liikkuvien turvallisuutta.
Maaliskuun alussa kentälle levitetään hiekkaa väylille, lyöntipaikoille ja harjoitusalueelle
nopeuttamaan lumen sulamista ja parantamaan nurmea. Tarvittaessa viheriöiltä poistetaan
lumi.
Kenttä pyritään avaamaan heti kun nurmi kestää kulutuksen.
Kauden aikana pyritään tekemään ainakin seuraavia toimenpiteitä:
•

Väylien merkkitupsujen uusinta.

•

Opasteiden lisääminen kentälle.

•

Kukkaistutukset alakioskille

•

Yläykköstiin viereiselle kulkuväylälle ruukkuistutus.

•

Metsäalueiden (=risukon) raivaamista jatketaan koko kentän alueella.

•

Pelialueen läheisyydessä olevien puiden alustojen siistiminen jatkuu.

•

Kentän yleisen viihtyvyyden ja siisteyden lisääminen.

Wiurila Golf & Country Club ry
Hallitus

