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1. YLEISTÄ 

Pelikausi 2021 alkoi huhtikuun alussa ja kausi jatkui aina marraskuun loppupuolelle 
saakka. Vuotta 2021 leimasi edelleen korona-pandemia, joka ei kuitenkaan enää 
juurikaan aiheuttanut poikkeusjärjestelyjä pelaamiseen. Seuran järjestämät tapahtumat 
alkoivat perinteiseen tapaan kapteenin kierroksella huhtikuun lopulla.  

Korona lisäsi toista vuotta peräjälkeen golfin pelaamista ja golfin harrastajien määrää 

Suomessa. Vuoden loppuun mennessä Wiurilassa pelattiin  28764 kierrosta eli edelleen 

noin 30% enemmän kuin ennen korona-aikaa (2020 n. 31000 kierrosta, 2019 n.22 000, 

2018 n.21 800;  2017 n.21 000 kierrosta).  

Toisella peräkkäisellä korona vuodella oli vaikutusta myös seuran jäsenmäärän 

kehitykseen. Jäsenmäärä kasvoi reilusti, vaikka vaihtuvuutta jäsenistössä oli 

aikaisempaa enemmän. Uusia jäseniä tuli seuraamme Varsinais-Suomen alueen muilta 

kentiltä.  Jäsenmäärän odotetaan edelleen kasvavan vuonna 2022. 

Jäsenmäärä on kehittynyt seuraavasti vuosien aikana: 

 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 

2021 617  250 867 

Seuran jäsenten aktivointia lisättiin vuonna 2021 perustetun aktivointitoimikunnan 

johdolla. Seuran pron Miikka Heinosen sopimus päättyi 2021 vuoden loppuun ja Wiurilan 

uudeksi Head Proksi valittiin 1.1.2022 alkaen Mika Mäki. 

Kilpailuissa otettiin laajasti käyttöön mobile scoring, joka osoittautui helpoksi käyttää. 

Lisäksi se vähensi toimiston painetta tulosten syöttämiseen ja reaaliaikainen tulospalvelu 

lisäsi jännitystä pelaajilla joskus jopa kierroksen aikana! 
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2. HALLINTO 

Seuran vuosikokous pidettiin Teamsillä etäkokouksena 25. helmikuuta ja kokoukseen 

osallistui 35 jäsentä 37:stä ilmoittautuneesta. Vuosikokouksen valitsema seuran hallitus 

kokoontui kauden aikana noin yhden kerran kuukaudessa, yhteensä 13 kertaa.  

Hallitukseen kuuluivat: 

Mika Aitio, puheenjohtaja 

Tommi Tuusa, varapj., kapteeni, kilpailu- ja tasoitustoimikunta 

Pasi Kuhalainen, sihteeri 

Eva Ake, rahastonhoitaja 

Pikita Lempiäinen-Koponen, naistoimikunta, ladykapteeni 

Toni Elo, nuorisotoimikunta 

Tapio Rohkea, senioritoimikunta 

Tuula Koponen, kenttätoimikunta 

Riitta Noponen, aktivointitoimikunta 

 

3. TALOUS 
 
Seuran rahavarat kauden päättyessä olivat 53894,25 €. Tarkemmat luvut tuloista ja 
menoista löytyvät tilinpäätöksestä. Seuran taloudellinen tilanne on hyvä. Koronan takia 
jouduttiin perumaan joitain tapahtumia ja tämän takia ei myöskään syntynyt kuluja 
aiempien vuosien tapaan, tosin kilpailuiden yhteydessä tarjottiin vastaavasti ruoka. 
 
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.  
 
Jäsenmaksut lähetettiin ensimmäistä kertaa vain sähköisesti, vain 21:lle 
sähköpostittomalle jäsenelle meni lasku postissa.  Eräpäivä oli 31.3.2021 ja aiheutti 
ongelmia, koska jäsenyys ’katkesi’ NexGolfissa. Jatkossa eräpäivä pitää olla viimeistään 
15.3, jotta em. ongelma pystytään välttämään. Pankin virheen takia NexGolfin 
automaattisiirto oli kaksi viikkoa pois päältä ja aiheutti sen ajan jäsenmaksujen 
manuaalisen syötön – tämä pitää muistaa jatkossa tarkistaa. Samoin edelleen paljon 
maksuja maksettiin tiskillä, aiheuttaen paljon lisätyötä – jatkossa jäsenmaksut voi maksaa 
ainoastaan seuran tilille, EI tiskille.  
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. 
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4. HEIKKI ISOTUVAN RAHASTO 

Seuran hallitus perusti Heikki Isotuvan rahaston vuonna 2020 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 2021 rahastosta jaettiin kolme sadan euron stipendiä seuran junioripelaajille 
esimerkillisyydestä seuratoimijana, aktiivisuudesta ja menestyksestä juniorikilpailijana. 
Hallitus myönsi stipendit junioritoimikunnan esityksestä Artturi Lehtiselle, Eppu Aholle ja 
Saku Tuusalle. 

 

5. TASOITUSTOIMIKUNTA 
 
Seuran jäsenet pelasivat kauden aikana tasoituskierroksia 9722 kierrosta. Jäsenistä 

256 pelasi tasoituskierroksia 20 tai enemmän. Alle 20 tasoituskierroksen pelaajaa oli 528. 
Seuran jäsenistä 83 ei pelannut kauden aikana yhtään tasoituskierrosta. 

 
Jäsenistöä kannustettiin pitkin kautta pelaamaan mahdollisimman paljon 

tasoituskierroksia ja siten pitämään tasoituksensa mahdollisimman mahdollisimman 
oikealla tasolla. 
  

 

6. AKTIVOINTITOIMIKUNTA 

Aktivointitoimikunta aloitti 2021 uutena toimikuntana ja toiminta haki vielä vähän 

muotoaan. Aktivointitoiminta käynnistettiin toukokuussa Pron vetämillä starttitereeneillä, 

jossa halukkaat seuran jäsenet pääsivät talvitauon jälkeen palauttelemaan mieleen muun 

muassa peruslyöntejä. Treenejä pidettiin 10 hengen ryhmissä kaiken kaikkiaan kolme 

erillistä sessiota. Ilmoittautumisia tuli hyvin, mutta treenien aikana vallinnut kylmä ja 

sateinen sää sai osan jäämään pois. Toukokuun lopulla järjestettiin seuran uusille 

jäsenille myös tutor-kierros, jonka aikana opastettiin uusia pelaajia golfin etikettien 

noudattamiseen ja kentällä käyttäytymiseen. Kierrokselle osallistui 2 henkeä. 

Naistoimikunta järjesti edellisellä viikolla vastaavan tutorkierroksen uusille naisjäsenille.  

Kauden alusta jäseniä kannustettiin liikkumaan myös kentän ulkopuolella tarjoamalla 

ilmainen pääsy fysioterapeutti Jusa Lindströmin verkkoon tekemiin, golfareiden 

oheisharjoitteluun tarkoitettuihin treenivideoihin.  

Elokuun lopulla järjestimme seuramme 36-54 -tasoituksella pelaaville jäsenille puolen 

kierroksen mittaisen matalan kynnyksen kilpailun, jossa pääsi helposti ja stressittömästi 

kokeilemaan kisaamista. Sarjoina oli juniorit ja yleinen. Yleiseen sarjaan ei tullut yhtään 

ilmoittautumista - liekö syynä ollut kyseisen viikon kurja sää - mutta viisi reipasta junioria 

lähti kisaamaan kaatosateen kastelemalle kentälle.  

Syyskuussa aktivointi järjesti jäsenkyselyissä paljon toivotun kaikkien yhteisen 

päiväreissun vieraskentälle. Kohteena oli Loimijoki Golf ja mukaan lähti 19 seuran jäsentä 

mukaan lukien myös yksi juniori.   
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Lokakuussa Salossa järjestettiin Kurpitsaviikot ja Aktivointi oli vahvasti mukana Oy:n 

kanssa järjestämässä niiden yhteyteen aivan uutta kilpailua, Wiurila Kurpitsa Openia, 

joka pelattiin Best Ball parikisana.  

 

7. KILPAILUTOIMIKUNTA 

Toimikunta järjesti kauden aikana 8 jäsenille tarkoitettua kilpailua.  
• Kapteenin Kierros -> 50 pelaajaa  
• Yö-kisa -> 64 pelaajaa 
• Juhannuskisa  -> 26 joukkuetta / 78 pelaajaa  
• Reikäpelimestaruus -> 64 pelaajaa  
• Klubimestaruus -> 64 pelaajaa  
• Lyöntipelimestaruus -> 77 pelaajaa 
• Pressan Scramble -> 62 joukkuetta / 124 pelaajaa  
• Everybody -> 78 pelaajaa  

Seuran lyöntipelimestaruuksista pelattiin tänä vuonna kahtena eri viikonloppuna 
osallistujamäärän maksimoimiseksi. Sarjojen mestareiksi pelasivat: miehet Oskari 
Kataja, naiset Tia Melava, Juniorit Saku Tuusa, M50 Arto Laaksonen, N50 Mirja Naula, 
M60 Klaus Löfberg, N60 Sinikka Nikander, M70 Lauri Hänninen. Muita sarjoja ei pelattu 
vähäisen osanottajamäärän takia. Uutuutena seura tarjosi osallistujille Club Engelissä 
lounaan jokaisena mestaruuskilpailu päivänä. 

Reikäpelimestaruuden vei miesten sarjassa Eppu Aho, naisten sarjassa Satu 
Flyktman,  M50 sarjassa Tero Hovila. Klubimestaruudet (HCP lyöntipeli) naiset Anne 
Tuusa ja miehet Eelis Elo. Reikäpelit pelattiin jälleen ilman karsintaa ja omaan tahtiin. 
Kokeilimme ensimmäistä kertaa lohko systeemiä ensimmäisellä kierrokselle. Tämä 
takasi jokaisella osallistujalle vähintään 3 ottelua. Enimmäkseen pelitapa sai positiivista 
palautetta.  

Perinteinen seuraottelu Espoo Ringside Golfia vastaan pelattiin vuoden tauon jälkeen 
ja pokaali jäi edelleen Wiurilaan. 

Kaudella 2021 Kapteenin Kannu jaettiin Satu Flyktmanille. 

 

8. EDUSTUSPELAAJAT 

Seuran edustus pelaajina liiton valtakunnallisiin kisoihin ovat osallistuneet 2021: 

Seniorimiehet: Tommi Tuusa, Mika Aitio, Tero Hovila, Olli Lehto, Klaus Löfberg, Lauri 

Hänninen, Juri Virkki 

Juniorit: Eelis Elo, Eppu Aho, Joonas Heikola, Artturi Lehtinen, Eetu Saastamoinen, Saku 

Tuusa, Oskari Kataja, Kristo Herranen, Joona Mustonen,  

Naiset: Tia Melava 

Seniorinaiset: Satu Flyktman, Minna Gråsten, Päivi Ståhlström 

Lisäksi Senioreiden Aluetourille ja senioriliigaan osallistui iso joukko pelaajiamme. 
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9. NUORISOTOIMIKUNTA 

Wiurilan nuorisotoimikunta järjesti kaudella 2021 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. 

Alkukautta vaikeutti koronatilanne mutta kesäkaudella asiasta ei ollut enää juurikaan 

haittaa. 

Nuorisotoiminnasta vastasi Wiurila Golf ry:n nuorisotoimikunta. Nuorisotoimikunnan 

puheenjohtajana toimi Toni Elo, 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 2021 jatkoi kauden 2020 puolella aloitettua harjoittelua tammikuussa 

sisältäen lajiharjoitusta kilpa/aktiiviryhmille seuran golfpro Miikka Heinosen toimesta 

Suomen Golftalon tiloissa. Osa kilparyhmäläisistä harjoitteli Ebi Kettusen ohjauksessa 

sekä talvi, - että kesäkaudella.  

Kesäkausi 2021 aloitettiin toukokuussa kaikkien ryhmien osalta. Kesäkaudella oli 

harjoituksia jakaantuen eri ryhmiin iän ja kehitystason mukaisesti. Harjoituksia pidettiin 

tiistaisin (3 ryhmää: harraste 1 hcp 19-36, harraste 2 +uudet tulokkaat hcp 37-54 sekä 

kehittyneemmät hcp alle 18,), torstaisin (pron valmennusryhmät) sekä sunnuntaisin. 

Sunnuntain harjoitukset kärsivät ohjaajapulasta eikä harjoituksia saatu vedettyä koko 

kesäkautta läpi. Sunnuntain tapahtumalle on kysyntää, joten tulevana kautena se 

pyritään järjestämään suunnitelmallisemmin.  

Harjoituksista vastasivat golfpro Miikka Heinonen ja nuorisotoiminnan ohjaajat. 

Kesäkausi jatkui syyskuulle, jolloin pidettiin kauden päätöstapahtumat. Talvikauden 

harjoitukset alkavat vuoden 2022 tammikuussa.  Pron vaihtuminen aiheutti talviharjoitelun 

aikatauluun muutoksia. Tulevan kauden Head Prona toimii Mika Mäki joka vastaa myös 

juniorien harjoittelusta. 

Kauden aikana Wiurilan kilparyhmäläiset osallistuivat aktiivisesti sekä liiton että 

seuran kisoihin. Kisat pääasiassa Golfliiton Future Tourin ja Finnish Junior Tourin kisoja, 

mutta myös muita kilpailuja löytyi kalentereihin. Edistyneimmät kävivät kokeilemassa 

Finnish Tourilla, yleisen sarjan SM-kisoissa ja Nordic Liigassa. 

Kaudella 2021 nuoria kannustettiin aktiivisesti osallistumaan seuran omiin kisoihin. 

Useamman kerran heitä nähtiin kärjen tuntumassa ja monesti heitä nousi palkintosijoille 

yleisissä kilpailuissa. Aloitteleville pelaajanaluille järjestettiin ensimmäistä kertaa ns 

matalan kynnyksen kisa. Kisaan osallistui karmeassa sadekelissä viisi pelaajaa.  

Vuoden 2021 aikana WGCC nuorisotoimikunnan ohjatuissa harjoituksissa kävi 30 

Wiurilan nuorisojäsentä. 

 



8 
WGCC: Toimintakertomus 2021       

 

10. NAISTOIMIKUNTA 

Kausi käynnistyi perinteisellä Ladykapteenin puolikkaalla 11.5.21. Kisaan osallistui 
ennätykselliset 21 naista. Toukokuussa helteisen ilman siivittämänä toteutettiin myös 
naisten päiväreissu Bjärkas Golfin kentälle Kemiön saarelle 16 innokkaan naisen voimin. 
Toukokuuhun mahtui vielä uusille naisjäsenille suunnattu Tutor-kierros, johon osallistui 5 
uutta  seuramme naisgolfaria. Aktiivisen toukokuun päätti Salon golfseurojen naisten oma 
Leidit kentällä-joukkuekisa, jonka järjestelyvastuussa oli Wiurilan naistoimikunta. 
Järjestelyt onnistuivat hyvin ja joukkuekisan voiton korjasi Wiurila. Osallistujia kisassa oli 
yht. 36.  

Wiurilan Ladyjen oma juhannuskisa kisattiin juhannusviikolla Best ball parikilpailuna 
18 kilpailijan voimin. Perinteinen Naistenhaku-kisa käytiin Kansallisena Naisten 
golfunnuntaina 51 kisailijan eli 17 joukkueen voimin. 

Kauden aikana naisten peli-iltoja toteutettiin yhteensä neljä. Päätöstapahtuma 
pidettiin syyskuun loppupuolella Ladybrunssin ja pelikierroksen merkeissä. Tapahtumaan 
osallistui 16 ladya. Ruokailun lomassa palkittiin mm. birdiepuun valtijatar Satu  Flyktman 
ja arvottiin palkintoja peli-iltoihin osallistuneitten kesken. Kausi päättyi Ämmien reissuun, 
joka suuntautui Vierumäelle. Mukana matkalla oli 13 naista. 

Kaikkiaan kauden aikana naistoimikunnan järjestämään toimintaa osallistui yhteensä 
39 eri Wiurila golfin naisjäsentä. 

Ladytoimikunta kokousti kolmasti kauden aikana.  

 

11. SENIORITOIMIKUNTA 
 

Kausi avattiin  2.4.2021 ja mukana aika monta senioriamme. Seniorit olivat lisäksi 

ahkerasti mukana toimitsijatehtävissä Wiurilan valtakunnallisissa kisoissa. 

 

Senioriliiga päätettiin pelata, ainoastaan Aura Golf jäi pois. Pelasimme 36 eri pelaajan 

voimin, mutta menestys kiersi tällä vuodella Wiurilaa ja jäimme toiseksi viimeiseksi – 

ensi vuonna uudella innolla.  

Kaikilla joukkueilla oli vaikeuksia saada naissenioreja mukaan ja ensi vuodelle varmaan 

muutetaan systeemiä.  Tapsa toimi liigavastaavana tänäkin vuonna ja ylläpiti 

pistetaulukkoa. 

 
 

Kesäkuussa alkoi seniorien viikkokisa, jota pelattiin koko kesän ajan, käytössä oli 

mobile scoring ja tulokset saatiin perjantaisin valmiiksi.  

Kilpailuun osallistui kesän aikana kaikkiaan 7 nais- ja 36 miespelaajaa ja vaihtelevasta 

kesästä huolimatta kisakierroksia yhteensä 404 !  - taas uusi ennätys. 

Kolmen kärki naisten sarjassa Marjaleena Ruohonen; Beatrice Östman ja Ulla Mattsson 

sekä miesten sarjassa Jarmo Pekonen, Markku Nuppunen ja Kjell Östman.  

Kisa oli molemmissa sarjoissa todella tiukka sekä kovatasoinen. 

Kisassa kokeiltiin uutta yhteistä sarjaa, jolloin oli mahdollista miesten pelata punaisilta ja 

naisten sinisiltä, muttei tullut osallistujia, joten jää pois jatkossa. 



9 
WGCC: Toimintakertomus 2021       

Kesän aika pelattiin seniorien tasoituksellinen reikäpelikilpailu molemmissa 

sarjoissa, naisissa 8 ja miehissä 39 osallistujaa.  

Voittokolmikot : 

Marjaleena Ruohonen, Heidi-Tuulia Eklund ja Eva Ake sekä 

Tero Hovila, Simo Salonen, Markku Nuppunen.  

 

Palkinnot jaettiin päättäjäistapahtumassa, jossa pelattiin myös kolmen hengen Best 

Ball, tapahtuma sai kiitosta ja pidetään jatkossa myös. 

 

Seniorireissu jäi koronahaasteiden takia tekemättä. 

 
 

Seuraottelu Nordcenterin senioreita vastaan pelattiin vieraissa ja tappio pistein 257 

– 248  ja kokonaiskisa 6 – 6, ensi vuonna tavoitteena voitto kotona. 
 

 

Marraskuun alkupuolella jäsenmaksun maksaneita senioreja 441 (413 – 2020)  - 

naisia  145 (137)  ja miehiä 296 (276),  muut jäsenet  427 (105 + 322) eli senioreja yli 

puolet jäsenistöstä. 

 

Kausi suosi kokonaisuudessaan golffareita, vaikka olikin edelleen haastava koronan 

takia. 

  

Tiedottaminen www-sivuilla, sivujen ylläpidosta tuli edelleen positiivista palautetta 

usealta seniorilta. 

 

12. 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  2021 Suoritettiin mittavia asfaltointeja kentän kulkuväylille sekä 
loppukaudesta myös parkkipaikka asfaltoitiin kokonaan. Padelkenttien rakentamisessa 
päästiin hyvään alkuun, mutta lupa-asioiden kestettyä kohtuuttoman kauan, päätettiin 
kentän pystyttäminen tehdä vasta kauden 2022 alussa.  

Myös väylien kylvöt tehtiin syksyllä, että ne olisivat heti kauden alussa 
pelattavammassa kunnossa. Kylvöt tehtiin/tehdään  nata/Niittynurmikka seoksella. 
Kylvöjä jatketaan myös tulevina vuosina,  että saataisiin nykyinen (kylänurmikka) nurmi 
vaihdettua paremmin talvea ja tauteja kestävään nurmeen. 

Tämä prosessi ei tapahdu muutamassa vuodessa, vaan kylvöjä tullaan tekemään 
joka vuosi.  Kylvöihin ostettiin oma suorakylvökone. Sillä pystytään kylvämään myös 
viheriöt ja lyöntipaikat 

Lyöntipaikkojen uusimisessa pidettiin aiemmasta suunnitelmasta poiketen välivuotta 
muiden töiden viedessä resursseja niin paljon. Täytetyt bunkkerit tasoitettiin ja kylvettiin 
jolloin ne häviävät raffiin ensi vuoden aikana. 

Kentän opastauluja on lisätty ja uusittu koko kentän alueella. Myös kukkaistutuksia  
lisättiin kentän alueelle. Rangelle hankittiin palloautomaattiin etälukija. 
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Bunkkerien uudet hiekat asettuivat kauden aikana mahtavasti aloilleen ja keräsivät 
kiitosta tasalaatuisuudellaan vieraspelaajilta. Bunkkerit tuntuvat olevan myös eläimien 
suosiossa sillä aamuisin näkee paljon eläinten jälkiä bunkkereissa. Jotkut niistä näyttävät 
myös käyttävän kenkiä harmiksemme. 

Syksyn ja talven aikana siistitään metsäpohjia, väylän 15 oikeasta reunasta ja 16-17 
välisestä metsäsaarekkeesta. Myös kuusikkoa harvennetaan. Väylän 15 reunasta 
harvennetaan mäntytaimikkoa. 

Kentällä otettiin pelaajien käyttöön hiekkapussit, jolla voi korjata omat ja muiden 
pelaajien lyöntijäljet (peliajan puitteissa). Hiekkapussit sijaitsevat parkkipaikalla 
golfkärryjen vieressä. 

Väyläkummitoiminta aloitettiin ja toimintaa kehitetään edelleen. 

 
 
 

Wiurila Golf & Country Club ry 
Hallitus 


