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1. YLEISTÄ
Pelikausi 2017 avattiin 6.4.2017 ja kausi loppui 30.11.2017.
Kentän sulkemiseen mennessä oli kentällämme pelattu yli 21000 kierrosta golfia ( 2016, n. 23000
kierrosta). Kentällä pelattujen kierrosten määrä hieman väheni vuoteen 2016 verrattuna.
Vieraspelaajien pelaamien kierrosten osuus kaikista yhteenlasketuista kierroksista oli noin 7800
kappaletta. (2016, n. 8300 kpl). Osaltaan vähäisempään kierrosmäärään vaikuttivat aikaisempaa
viileämpi kevät, kesän vaihtelevat säät sekä aikaisempaa lyhyemmäksi jäänyt pelikausi.
Seuran jäsenmäärän kasvu katkesi v 2017. Tämä on tällä hetkellä lajin yleinen trendi, jopa
globaalisti; laji ei houkuta uusia, etenkään nuoria pelaajia niin paljoa, että uusien pelaajien tulo
riittäisi kattamaan ikääntyvien pelaajien poistuman. Huolestuttava piirre on myös se, että lajin
harrastajien keski-ikä kohoaa vuosi vuodelta. Seuramme jäsenistön keski-ikä on jo hiukan yli
50v.

HALLINTO
Seuran vuosikokous pidettiin Wiurilan Kartanoravintolassa 29. tammikuuta ja kokoukseen
osallistui 28 jäsentä. Vuosikokouksen valitsema seuran hallitus kokoontui kauden aikana 9
kertaa.
Hallitukseen kuuluivat:
Veli-Matti Toivonen
Kimmo Sarlin
Petri Kallijärvi
Veera Niemi
Minna Gråsten
Kirsi Toivonen
Pasi Kuhalainen
Tapio Rohkea
Tuula Koponen

puheenjohtaja
varapj., kapteeni, kilpailu- ja
tasoitustoimikunta
sihteeri ja rahastonhoitaja
tiedotustoimikunta
naistoimikunta
klubitoimikunta
nuorisotoimikunta
senioritoimikunta
kenttätoimikunta

2. TALOUS
Varsinaisen toiminnan tuotot olivat 76222,77 € ja toimintamenot 74450,63 €. Tilinpäätöksessä
tehdyt poistot olivat 128,97 € ja tilikauden tulos tehtyjen poistojen jälkeen on 1667,61€
ylijäämäinen.
Seuran rahavarat kauden päättyessä olivat 21423,21 €, lisäksi seuralla oli vuoden lopussa
(31.12.2017) 8049,97€ saatava Wiurila Golf Oy:ltä, joka pankkitoimihenkilöiden lakon vuoksi jäi
siirtymättä seuran tilille ennen vuoden loppua (31.12.2017). Saatava siirtyi seuran tilille
3.1.2018.
Seuran taloudellinen tilanne on jäsenpoistumasta huolimatta kohtuullisen hyvä. Menneellä
kaudella seuran hallitus päätti antaa Wiurila Golf OY:lle erillisen 2500 €:n tuen, jolla yhtiö teki
hankintoja jotka palvelevat koko jäsenistöä. Myös seuran eri toimikunnille pystyttiin
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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. Erityistä huolta talvella 2017 oli aiheutua siitä, ettei seuran jäsenmaksuja
ollut maksettu ajallaan eräpäivään mennessä. Ongelmallista tämä oli sen takia, että Golfliiton
edelliskauden jäsenmaksut seuroille sekä NexGolf-jäsenrekisterin vuosikäyttömaksut
erääntyvät maksettavaksi heti kevättalvella. Nämä laskut ovat suuruudeltaan lähes 50% koko
seuran vuosituloista. Mikäli pääosa jäsenistöstä olisi siirtänyt jäsenmaksunsa maksua
lähemmäksi kauden alkua, olisi seura ollut kohtuullisissa taloudellisissa vaikeuksissa koska
tällöin lähes koko seuran kassa ja kaikki käyttöpääoma olisi mennyt em. maksuihin. Mikäli
jäsenmaksujen maksun lykkääminen jatkuu trendinomaisesti tulevina vuosina, tulee se
jatkossa rajoittamaan seuran rahankäyttöä merkittävästi kauden aikana, jotta seura selviää
seuraavan alkuvuoden maksuvelvoitteista vaikeuksitta. Onneksi tilanteesta selvittiin nyt
pelkällä säikähdyksellä.
Vaihtuvuus seuran jäsenistössä v 2017 oli aiempaan verrattuna suurempaa. 106 jäsentä
katsottiin eronneeksi seurasta 31.8.2017, koska he eivät olleet maksaneet seuralle v 2017
jäsenmaksua. Poistamalla maksamattomat henkilöt seuran jäsenrekisteristä, vältti seura liki
4000€:n jäsenmaksuvelvoitteet Golfliitolle.
V 2017 jäsenmaksulomake lähetettiin 897 jäsenelle, joista n 60 ilmoitti ennen laskun
erääntymistä eroavansa seuran jäsenyydestä tai vaihtavansa seuraa. Vanhoista jäsenistä
jäsenmaksunsa maksoi 737 jäsentä. Kauden aikana uusia jäseniä seuraan saatiin 79 kpl.

3. TASOITUSTOIMIKUNTA
Seuraan kuului kauden päättyessä 816 aktiivijäsentä. Jäsenistä miehiä on 577 ja naisia 239,
alle 20-vuotiaita on 126 kpl. Virallinen EGA-tasoitus kauden päättyessä oli 305 jäsenellä.
Tasoitusluokittain: Plus - 4.4 / 12 jäsentä, 4.5 – 11.4 / 80 jäsentä, 11.5 – 18.4 / 151 jäsentä,
18.5 - 26.4 / 200 jäsentä, 26.5 – 36 / 172 jäsentä, 37 - 54 / 201 jäsentä.

4. TIEDOTUSTOIMIKUNTA
Seuran asioista tiedotettiin seuran internetsivuilla sekä suoralla viestinnällä tekstiviestien ja
sähköpostilla lähetetyn jäsentiedotteen 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. Uutena tiedotusmuotona
käytettiin myös Golfliiton eBirdie-sovellusta.

5. KLUBITOIMIKUNTA
Toimikunta osallistui perinteisesti maaliskuun "klubireissuun" tarjoamalla lentokenttäkuljetukset.
Osallistujia oli 10 henkilöä La Finga golfiin Costa Blankaan.
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Kapteenin kierroksen tarjoilu ja Jussi-kisan järjestelyt hoituivat perinteisin menoin. Kapteenin
kierroksen osallistuja määrä oli 72 ja "Jussi-kisa" toteutettiin yhteislähtönä ja osanottajamäärä
oli 87 golffaria.
Klubi-iltoja järjestettiin kolme; 9.6. (26 pelaajaa), 28.7. (22 pelaajaa). ja 25.8. (20 pelaajaa)
Klubi-iltojen tarkoituksena oli tutustaa jäsenet toisiinsa hyvän ruoan ja hauskan pidon
merkeissä.
"Äijien Reissulle" mentiin Kytäjä golfin kentälle 24 golffarin voimin.
Kauden päättäjäiset ja Everybody-kisa toteutettiin uudella kaavalla, eli olivat eri päivillä.
Palkinnot jaettiin vanhan mallin mukaan päätösjuhlassa. Seura osallistui illalliskortti
kustannuksiin jäsenien osalta ja jäsenille jäi maksettavaksi pieni omavastuuosuus
Juhlapaikkana oli Halikon nuorisoseurantalo. Juhlan uusi konsepti oli toimiva.

6. KILPAILUTOIMIKUNTA
Toimikunta järjesti kauden aikana 7 jäsenille tarkoitettua kilpailua.
• Kapteenin Kierros -> 72 pelaajaa
• Juhannuskisa yhdessä klubitoimikunnan kanssa -> 29 joukkuetta / 87 pelaajaa
• Reikäpelimestaruus -> 20 pelaajaa
• Klubimestaruus -> 78 pelaajaa
• Lyöntipelimestaruus -> 48 pelaajaa
• Pressan Scramble -> 40 joukkuetta / 80 pelaajaa
• Everybody -> 47 pelaajaa
Seuran lyöntipelimestaruuksista taisteltiin kuudessa sarjassa, sateen takia kisaa jouduttiin
typistämään. Sarjojen mestareiksi pelasivat: miehet Lari Silfver, naiset Janet Isometsä, M50
Heino Pernilä, M60 Lauri Hänninen, N50 Beatrice Östman ja junioreissa Oskari Kataja.
Reikäpelimestaruuden vei miesten sarjassa Lari Silfver, naisten sarja jäi pelaamatta vähäisten
ilmoittautumisten takia. Klubimestaruudet (HCP lyöntipeli) naiset Tia Melava ja miehet Tero
Mäntymaa.
Heinäkuussa pelattiin perinteinen seuraottelu Espoo Ringside Golfissa ERG-WGCC,
kiertopalkintoa käytiin Espoossa vain näyttämässä ja tuotiin voiton myötä takaisin Wiurilan
klubille.

7. EDUSTUSPELAAJAT
Seuran edustuspelaajina ovat toimineet v 2017:
Klaus Löfberg (sen)
Lauri Hänninen (sen)
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Antti Maunu (jun)
Artturi Lehtinen (jun)
Eppu Aho (jun)
Janet Isometsä (jun)
Joonas Heikola (jun)
Justus Lindstén (jun)
Kristofer Herranen (jun)
Leevi Okker (jun)
Maija Maunu (jun)
Oskari Kataja (jun)
Valtteri Ahonen (jun)
Veera Mäntymaa (jun)
Lisäksi seuran edustuspelaajina on ollut 33 senioripelaajaa, jotka osallistuivat kesällä 2017
senioriliigan otteluihin.

8. NUORISOTOIMIKUNTA
Tammikuussa kausi 2017 alkoi viikoittaisilla talviharjoituksilla. Aikeisempien vuosien Tavolan
tennishallin vuorosta luovuttiin kokonaan. Kaksi kilparyhmää ja yksi harrastajaryhmä
harjoittelivat Suomen golftalon tiloissa seuran golfpro Miikka Heinosen opetuksessa.
Mustamäen koululla harjoitteli yksi yleisryhmä Pasi Kuhalaisen ja Jari Melavan ohjauksessa.
Salohallin lyöntipaikat olivat kilpanuortemme käytössä omatoimisena vapaavuorona
sunnuntaisin.
Talven harjoittelukauden päätti jo perinteeksi muodostunut talvileiri Turun Kupittaan
golfkuplassa. Talvileirin on Wiurilan nuorille jo useana vuonna järjestänyt Mika Mäen
Golfakatemia.
Huhtikuun alussa pidettiin ”kevätkahvit” eli ohjaajien suunnittelupalaveri Wiurilassa. Tässä
suunnittelupalaverissa käytiin läpi talviharjoittelun kuulumiset, sovittiin kesäkauden
harjoituspäivät, ryhmät, ohjaajavuorot ja muut nuorisotoimintaan liittyvät käytännön asiat.
Toukokuun alussa aloitettiin ulkoharjoittelukausi. Viime vuonna perustettu ”kymppikerho” 1-3
luokkalaisille eli 7-10 -vuotiaille sai jatkoa tänäkin vuonna. Tämän maanantaisin kokoontuneen
ryhmän päävetovastuussa toimi Jari Melava. Muutkin harjoitusryhmät jatkoivat viime vuoden
tapaan. Kolme yli 10v. ryhmää harjoitteli tiistaisin (uudet tulokkaat, HCP alle 36 sekä HCP 3654) Miikan toimiessa vastuuohjaajana.
Sunnuntain harjoittelu uudistui kaksituntiseksi testi- ja pelipäiväksi. Yli 10v. tarkoitetut
harjoitukset jalkautuivat ohjatusti noin joka toisella kerralla Wiurilan golfkentälle erinäköisten
pelimuotojen pariin. Joka toisella kerralla tehtiin harjoittelualueella lähipelitestiä tai sen
harjoitteita. Vetovastuullisena ohjaajana sunnuntain harjoituksissa toimi Marko Paassilta.
Kilparyhmien erillisharjoitukset pidettiin torstaisin Miikan opetuksessa. Muut ohjaajat toimivat
kauden aikana apuohjaajina sekä tuurasivat päävastuullisia ohjaajia aina tarvittaessa.
Huhti-toukokuun aikana järjestimme edellisten vuosien tapaan ohjattuja golftunteja Halikon
alueen koulujen oppilaille ja opettajille. Tutustumiset järjestettiin yhteistyössä golfpron ja
golfohjaajien toimesta. Oppilaille ilmaiset tutustumistunnit mahdollistettiin 24h junnugolfille tapahtuman keräysvaroista.
Kesäkuussa jatkui alle kouluikäisten golfkerho, josta päävetovastuussa oli ohjaajamme Veera
Niemi. Tämä golfkerho toimi sunnuntaisin kesäkuusta elokuun loppuun asti. Nuorisotoimikunta
järjesti perinteisesti kesäkuun toisella viikolla kansallisen golfviikon yhteydessä avoimet ovet -
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tapahtuman rangella. Nuorisotoiminnan ohjaajien lisäksi vierailijoita olivat opastamassa myös
Wiurilan omat kilpajunnut. Nuoria oli mukana myös golfkentän talkoissa kesän aikana.
Kesäkuussa järjestettiin jo kolmannen kerran 24h junnugolfille -tapahtuma, jossa kerättiin
rahaa nuorisotyöhön. 24h -tapahtuman vastuullisena koordinaattorina toimi tänäkin vuonna
ohjaajamme Mika Aitio. Mika kiersi yhdessä Juri Virkin kanssa kenttäämme 24h ajan, keräten
tempauksella rahaa seuran nuorisotyöhön.
Kesän aikana kentällämme järjestettiin kaksi Suomen golfliiton nuorten kilpailua. Toukokuun 7.
päivä käytiin Junior Challenge Tourin (entinen Alue-Tour) osakilpailu sekä kesäkuun 20. Junior
Future Tourin osakilpailu.
Heinäkuun 23. päivä kisailtiin PAR3-kentän mestaruudesta. Heinäkuussa ohjaajat pitivät kesän
suunnittelupalaverinsa ohjaajamatkallaan Hämeenlinnan Linnagolfissa. Syyskuussa oli
vuorossa vielä perinteinen senioritoiminnan kanssa järjestetty yhteinen Pistebogeymestaruuskilpailu.
Kesän aikana joka toinen keskiviikko järjestettiin Suomen Golftalon palkinto-sponsoroima
nuorten viikkokilpailusarja. Tämä kilpailusarja koostui kymmenestä yksittäisestä osakilpailusta.
Lähipelitestikilpailut pelattiin noin kerran kuussa. Lähipelikisoista vastasi tälläkin kaudella
Marko Paassilta ja ratamestarina toimi ohjaajamme Kimmo Herranen.
Kesän aikana Wiurilan kilparyhmäläiset osallistuivat ohjaajamme ja nuorison kilpailuvastaavan
Tommi Tuusan johdolla myös Golfliiton kisoihin. Kisat olivat pääosin Future Tourin ja Junior
Challenge Tourin kisoja, mutta myös Finnair junior Tourilla näkyi Wiurilan värejä, kun Janet
Isometsä Golfliiton talent-ryhmästä näytti kykyjään kentillä. Janet valittiin edustamaan Suomea
myös Evian Masters junior cup kisaan, joka käytiin Ranskassa heti naisten Masters kilpailun
jälkeen. Wiurilan nuorten joukkue pääsi kesällä myös osallistumaan Salo Golfissa järjestettyyn
nuorten joukkue SM-kilpailuun, jonne mahtui mukaan 16 kymmenen hengen seurajoukkuetta.
Vaikka kärki menikin vielä kaukana edellä, niin kokemusta joukkuekisasta ja varsinkin sen
reikäpeliosuudesta tuli nuorille roppakaupalla.
Kesäkauden ulkotoiminta päättyi päätöstilaisuuksiin, jotka järjestettiin yli 10v. osalta 1.10.
Wiurilassa sekä alle 10v. osalta 2.10. Vuohensaaren minigolfkeskuksessa. Alle 7v.
kesäkauden päätöstapahtuma järjestettiin jo elokuun puolella.
Lokakuussa pidettiin Wiurilassa golfliiton seurakehittäjätapaaminen, jossa käytiin läpi
nuorisotoiminnan nykytilaa sekä laatumerkkiasioita uuden seurakehittäjämme Hannu Paatelon
kanssa. Lokakuussa pidettiin myös 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 koulun yleisvuoro ja
Salohallin omatoimivuoro. Näiden lisäksi käytetään yhä enemmän (4 ryhmällä) myös Suomen
Golftalon uudistettuja harjoittelutiloja. Kokouksessa pohdittiin myös alustavasti toimikunnan
vetovastuun siirtoa eteenpäin Pasin siirtyessä ensi vuonna syrjään nuorisotoiminnan
vetovastuusta kahden 3-vuotiskauden jälkeen.
Vuoden 2017 aikana WGCC nuorisotoimikunnan ohjatuissa harjoituksissa kävi yli 50 Wiurilan
nuorisojäsentä. Ohjattuja harjoitustunteja järjestettiin kesällä 9 tuntia viikossa ja talvella 5,5 tuntia
viikossa. Nuorisotoimikunnan ohjaustoiminnassa olivat mukana Miikka Heinonen (pro), Marko
Paassilta, Mika Aitio, Veera Niemi, Tommi Tuusa, Jari Melava, Kimmo Herranen ja Pasi
Kuhalainen (pj). Myös Tia Melava oli mukana rakentamassa nuorison nimenhuutojärjestelmää
sekä auttamassa sen käyttöönottovaiheessa.
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9. NAISTOIMIKUNTA
Kaudella 2017 naistoimikuntaan kuului kahdeksan ladya: Kirsi Toivonen, Tuula Koponen, Veera
Niemi, Ulla Maija Heinä, Sinikka Nikander, Tarja Lahtinen ja Helena Vuorela. Puheenjohtajana
toimi Minna Gråsten. Ladytoimikunta piti kauden aikana neljä kokousta. Ladytoimikunta tiedotti
jäsenistölle kauden tapahtumista sähköpostijakelulla, Wiurilan Ladyjen facebooksivuilla ja
WGCC:n www-sivuilla. Ennen kauden alkua Golfliitto järjesti ladykapteenien ja -toimikuntien
seminaaripäivän, jossa perehdyttiin tulevan vuoden naiset ensin -teemaan. Varsinais-Suomen
ladykapteenit ja naistoimikunnat kokoontuivat heinäkuussa Porissa Kalaforniassa pelaamaan ja
tutustumaan; Wiurilasta osallistui kolme henkilöä.
Naisten keskiviikkoisia peli-iltoja oli yhteensä kahdeksan, joista seitsemän pelattiin omalla
kentällä ja yksi Tammisaaressa Ekegolfissa. Keskiviikkoiltojen pelitapahtumiin osallistui 32
naista, ja osallistumiskertoja oli yhteensä 117. Eri iltoina osallistujien määrä vaihteli 4-20 välillä.
Päätöskisaan syyskuun alkupuolella osallistui 11 ladya. Päätöskisassa palkittiin aktiivisin
osallistuja ladykapteenin kimpulla, kesän sokko-eckletikin voittaja, birdiepuun valtijatar ja
päätöskisa voittajat sekä pistebogeyssa että tasoituksettomassa lyöntipelissä. Birdejä kertyikin
kesän mittaan hienosti, sillä 68 lintua istui puussa päätöskisaan mennessä. Peli-illat liikuttivat
naisia yhteensä 101 puolikasta kierrosta ja 48 täyttä golfkierrosta.
Peli-iltojen lisäksi kesään kuului myös muita tapahtumia. Pro Miikka Heinonen järjesti kaksi
naisille suunnattua lähipelikurssia, joihin osallistui 21 ladygolffaria. Naisten golfviikon päätteeksi
järjestetyssä naistenhaku-kisassa oli mukana 20 joukkuetta eli 60 pelaajaa. Ladycupin Wiurilan
osakilpailussa toukokuussa pelaajia oli 26, mutta Meri Teijon osakilpailuun osallistui Wiurilasta
vain kolme naista; tämä johtui ehkä siitä, että kisa oli arkipäivänä. Kahdeksan Wiurilan ladya
reissasi Yyteriin pelaamaan ja rentoutumaan kylpylään elokuisena viikonloppuna.
Uutena elementtinä Salon alueen ladykapteenit pilotoivat seurojen yhteistä päätösretkeä.
Marraskuussa pyhäinpäivänä Salon, Meri Teijon ja Wiurilan ladykapteenit järjestivät
teatterimatkan Tampereen Työväen Teatteriin katsomaan Jykevää on rakkaus -Agents
musikaalia. Matkalle lähti Salon seuroista yhteensä 34 ladya sekä avecia ja ystävää.

10.

SENIORITOIMIKUNTA

Kausi avattiin 6.4.2017 ja joukko senioreja oli mukana pelaamassa; jo ennen kentän avaamista
kenttää siistittiin ja risukoita raivattiin pääasiassa seniorien toimesta sekä jo perinteeksi
muodostuneet papanatalkoot 18. & 19.10.2017 ja kausi loppui 30.11.2017.
Seniorit olivat lisäksi ahkerasti mukana toimitsijatehtävissä juniorien ja seniorien
valtakunnallisissa kisoissa.
Senioriliiga alkoi keskiviikkona 17.5 - ensimmäinen vastustaja oli Loimijoki. Peli pelattiin vieraissa
ja ’tappion karvas kalkki’ todella haastavakuntoisella kentällä. Pelit jatkuivat pitkin kesää. Pelit
kulkivat vaihtelevasti ja loppusijoitus tasaisessa liigassa oli toiseksi viimeinen, mistä on paljon
parantamista seuraavalle kaudelle. Ilmoittautumiset hoidettiin NexGolfin kautta ja uudistus
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tuntuu toimivan. Liigaotteluihin osallistui 33 eri pelaajaa (23 mies- ja 10 naispelaajaa).
Senioriliigan voiton vei tällä kertaa Aura Golf.
Kesäkuussa alkoi seniorien viikkokisa, jota pelattiin koko kesän ajan.
Kilpailuun osallistui kesän aikana kaikkiaan 13 nais- ja 40 miespelaajaa ja kosteasta kesästä
huolimatta kisakierroksia yhteensä 406 !
Kolmen kärki naisten sarjassa Marjaleena Ruohonen, Ulla Mattsson sekä Helena Vuorela ja
miesten sarjassa Juhani Lyytinen, Pekka Suominen ja Olli Hakala.
Parhaat palkittiin päättäjäisissä.
Kesän aika pelattiin seniorien tasoituksellinen reikäpelikilpailu molemmissa sarjoissa, naisissa
oli 14 ja miehissä 24 osallistujaa. Voitot korjasivat Tuula Koponen sekä Kimmo Sarlin tiukkojen
otteluiden jälkeen.
Seniorireissu jäi aikataulullisten haasteiden ja kenttien heikon kunnon takia tekemättä, mutta v
2018 uusi yritys.
Seuraottelu Nordcenterin senioreita vastaan pelattiin vieraissa ja tappio ja kokonaiskisa 4 – 4,
ensi vuonna tavoitteena voitto kotona.
Syyskuun 17 päivä pelattiin jo tutuksi tullut seniorien pistebogey-mestaruuskilpailu, nytkin
samaan kisaan osallistuivat juniorit omilla sarjoillaan. Osallistujia oli 22 (6 naista ja 16 miestä).
Voittokolmikot Beatrice Östman, Pikita Lempiäinen-Koponen ja Ulla Mattsson sekä Juha-Pekka
Vepsäläinen, Jukka Rahkonen ja Henri Mustamäki - tosi tasaisen kisa ja sijoitukset ratkesivat
osin vasta tasoituksen mukaan.
WGCC Keilagolf järjestettiin 25.9.2017 ja mukana oli 7 senioria – voiton vei Tapio Rohkea.
Joulukuun alkupuolella jäsenmaksun maksaneita senioreja 390 (304 – 2016) - naisia 139 (136)
ja miehiä 251 (168); kasvu selittyy paljolti miesten ikärajan muutoksella.
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.
Senioritoimikunnan muodostivat vuonna 2017: Tapio Rohkea puheenjohtajana, Ulla Maija
Heinä, Rauno Koskivainio, Matti Riipinen ja Olli Hakala jäseninä.

11.

KENTTÄTOIMIKUNTA

Kaudella 2017 uusittiin rangelle kuusi harjoitusmattoa ja uusia rangepalloja hankittiin 6000 kpl,
joiden sponsorina oli Lähitapiola.
Harjoitusrangella uusittiin kasteluputkia ja sähköjohtoja n. 500 metriä. Rangen
kastelujärjestelmää uusittiin siten, että siirrettiin molempiin päihin nyt 8 kastelijaa entisten 32
kpl tilalla. Vaikka kastelijoiden määrä väheni, niin tehokkuus kasvoi. Uudistus säästää vettä ja
sähköä. Myös paine kastelujärjestelmässä parani kentän takaosassa.

WG&CC: Toimintakertomus
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Väylä viiden griinin yläpuoliselle alueelle tehtiin maavalli joka estää kovilla sateilla ja keväisin
sade- ja sulamisvesien valumisen greenille
Vesiestetolppia on uusittu lähes koko kentän alueella. Puusilloille laitettiin karkeat muovimatot
estämään liukkautta. Lisäksi on hankittu paineilmalaitteita kärryjen ja kenkien puhdistusta
varten.
Väylien 8,9,11 ja 18 ympäristöä raivattu ja siistitty. Koko kentän alueella pelialueiden
läheisyydestä on puiden alustoja siistitty ja tiheää aluskasvillisuutta raivattu.
Lisäksi hankittiin kukkaistutuksia alakioskille sekä yläykköstiille estämään golfautoilla ajo
mäkeä alas tiiboxin vierestä.
Osa hankinnoista on toteutettu yhtiön toimesta ja osa seuran yhtiölle myöntämällä 2500€:n
tuella.

Wiurila Golf & Country Club ry
Hallitus

