
Yleistä
Yhdistyksen nimi on Messilän Golf Ry ja sen kotipaikka on Hollola. Yhdistyksen tarkoituksena 
on edistää golfpelin harrastamista ja tässä tarkoituksessa järjestää kilpailuja, koulutustilai-
suuksia, harjoituksia, kokouksia ja juhlia ym. samantapaisia tilaisuuksia.

Yhdistyksen toiminta noudatti kaudella 2017 pääsääntöisesti vuosikokouksessa vahvistettua 
toimintasuunnitelmaa. Kauden aikana pelattiin hyväkuntoisella kentällä yhteensä lähes 28.000 
kierrosta. Yhdistyksen järjestämään kilpailu- ja klubitoimintaan osallistuttiin aktiivisesti. 

Kausi aloitettiin klubilla perinteen mukaisesti Vappubrunssilla 1.5 ja kauden päätöstä  
juhlittiin päättäjäiskilpailun Scratch Jeans Bogey -merkeissä 7.10. 

Messilässä järjestettiin kaudella yhteensä viisi yleistä avointa kilpailua, sekä WestStar ProAm 
-niminen ammattilaiskilpailu, jonka tuotto lahjoitettiin junioritoiminnalle. Kesäkuussa, jo 
kolmantena peräkkäisenä vuonna toteutettu 24H -tapahtuma lahjoitti niin ikään tuottonsa 
junioritoiminnalle. Kaudella järjestettiin Greeniä Koko Seutu -kilpailusarjat yhteistyössä Lah-
den alueen lähikenttien kanssa. Messilässä pelattiin myös seniorinaisten N60/70 Tourin  
osakilpailu heinäkuussa. 

Kauden aikana pelattiin järjestyksessään jo 19. seuraottelu Niitvälja Golfia vastaan. Ottelu 
päättyi Virolaisisäntien eduksi 9,5–6,5. Tawastin, tällä kertaa Messilässä pelattu seuraottelu, 
palautti kiertopalkinnon Messilään lukemilla 11–5. 

Jäsenistö
Jäsenmäärä oli kauden lopussa 1080 (v.2016 1113) jäsentä, josta miehiä 716 (737) ja naisia 
364 (376). Näistä on alle 22 -vuotiaita poikia 61 ja tyttöjä 33. Uusia jäseniä hyväksyttiin  
yhteensä 70. Yhdistyksen jäsenmäärässä oli nettovähennystä -33 jäsentä. 

Messilän Golf ry:n hallinto
Kaudella 2017 yhdistyksen puheenjohtajana on ollut Ilkka Varmavuo ja kapteenina Jarkko  
Kella. Johtokunnan jäseninä olivat Katariina Martikainen (naisten kapteeni), Kimmo Lempinen,  
Juha Taskinen (vp), Olli Selin, Kari Rantanen, Erkki Kortelainen ja Juha Ranivaara. Arja Byman 
hoiti toiminnanjohtajan ja rahastonhoitajan tehtäviä. Johtokunta kokoontui kaudella  
seitsemän kertaa. Toimikunnat pitivät lisäksi omia kokouksiaan.

Messilän Golf ry yleishyödyllinen yhdistys, alv 0%
Veroviranomaisen ennakkoratkaisulla 11E121 Messilän Golf ry:tä pidetään tuloverolain 22 §:n 
mukaisena yleishyödyllisenä yhteisönä, jonka toiminta on arvonlisäverotonta 1.1.2011 alkaen.

Yhdistyksen säännön mukainen toimintakertomus kaudelta 2017
MESSILÄN GOLF RY 



Toimikunnat
Toimikuntien vetäjät ja toimintakertomukset:

Kimmo Lempinen  Klubitmk    liite 1
Jarkko Kella   Kapteeni    liite 2
Olli Selin   Kilpailu-, sääntö- ja tasoitustmk liite 3
Juha Taskinen   Tiedotustmk    liite 4
Juha Ranivaara   Junioritmk    liite 5 
Kari Rantanen   Senioritmk    liite 6 
Katariina Martikainen  Naistmk     liite 7  
Erkki Kortelainen  Sääntötmk    liite 8  
Toteutunut talous       liite 9

Tiedotustoimikunta
Golfyhteisön tiedotustoiminta hoidettiin Messilä Golf Oy:n kautta. Kauden aikana julkaistiin 
kahdeksan kertaa sähköinen uutiskirje ja lisäksi www-sivuilla tiedotettiin alueellisia kilpailu-
uutisia. Toimikunnat lähettivät omia uutiskirjeitä (naistoimikunta 3 kpl) ja jäsenkirjeitä.  
Muita tiedotteita tehtiin tarpeen mukaan, mm. teksti- ja nettiviestein. 

Taloudellinen tilanne
Yhdistyksen talous toteutui -1.249,64 euroa alijäämäisenä. Kilpailutilanteesta johtuen,  
Johtokunnan erillispäätöksellä kaudella ei peritty liittymis/jäsenmaksua. 

Meg Juniorituki Oy
Messilän Golf Ry:n omistaman Meg Juniorituki Oy:n toimintaa jatkettiin suunnitelman mukai-
sesti. MeG Juniorituki Oy omistaa 4 kpl Messilä Golf Oy:n A-osakkeita ja 27 kpl B-osakkeita.

Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Jarkko Kella, hallituksen varsinaisina jäseninä  
Jani Perttilä sekä Juha Taskinen, toimitusjohtajana Arja Byman. 

MeG Juniorituki Oy toimi tuottaen palveluja yhteistyökumppaneille ja yrityksille ja se hankki 
toiminnallaan tuloja junioritoiminnan tukemiseen. Yhtiön omistamilla pelioikeuksilla juniorit 
pelasivat osakkeen kausivastiketta edullisemmalla hinnalla. Alueellisessa hintavertailussa  
Messilän junioripelioikeus ei kuitenkaan ollut enää kilpailukykyinen. Todettiin kiristyneen 
taloustilanteen vaikutus yritysten sponsorointimahdollisuuksiin. Todettiin lisäksi, ettei  
yhdistyksen ole mahdollista tukea junioritoimintaa ilman jäsenmaksukorotusta. 

Junioritoiminta todettiin koko golfyhteisön näkökulmasta tärkeäksi kehityskohteeksi.  
Johtokunnan toimesta esitettiin Meg Juniorituki Oy:n myymistä Messsilä Golf Oy:lle,  
jonka mahdollisuudet tukea ja kehittää junioritoimintaa sekä liiketoimintaa, nähtiin sekä 
johtokunnassa, että Messilä Golf Oy:n hallituksessa yhdistystä paremmaksi.

Tilinpäätös 
Molempien, yhdistyksen, sekä yhtiön tilinpäätösten laatimisessa on noudatettu pien-  
ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista annetun asetuksen (PMA)  
mikroyrityssäännöstöä. Konsernitilinpäätösta ei ole laadittu. Tilintarkastajana molemmissa 
toimi Pekka Vastamäki.
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Kokoonpano
Kimmo Lempinen (pj), Juha Ranivaara 

Kokoontuminen
Klubitoimikunta kokoontui kaudella 2017 muutaman kerran ennen tapahtumia.

Toiminta
25.4. klo 17.00 Klubin siivoustalkoot jäsenille, 
jossa klubin ympäristö haravoitiin ja puutarhakalusteet nostettiin esiin.  
Talkoolaisille oli tarjolla kahvia ja sämpylöitä ja makkaraa.

Ke 1.5. klo 11.00 Vappubrunssi klubilla,
jossa lipunnoston ja avauslyöntien jälkeen nautittiin maistuva vappubrunssi.  
Musiikista vastasi Miikka Kallio. Vappubrunssin oli loihtinut Mamma Maria.

To 23.6. klo 17.00 Mid Night Sun by GolfPoint – kilpailu,
pelattiin 15 reiän Scramble kahden hengen joukkueilla. Hauskin villapaita palkittiin
ja nautittiin grilli bufee. Kilpailun loistavat palkinnot lahjoitti Golf Point.

La 7.10. klo 11.00 Päätöskilpailu Scratch Jeans Bogey, 
pelattiin 4 hengen Best ball joukkue kisa. Ennen kilpailua jaettiin reikäpelipalkinnot ja  
laskettii klubilippu. Kisa pelattiin farkkuhengessä, illan esiintyjänä oli Nipa Neuman
ja parhaat tietysti pakittiin.

Kulubudjetti
Klubitoimikunta pysyi hyvin budjetissa, koska tapahtumat olivat siivoustalkoita 
lukuunottamatta maksullisia.

Klubitoimikunnan puolesta
Kimmo Lempinen

Toimintakertomus 2017
KLUBITOIMIKUNTA LIITE 1



Toimintakertomus 2017
KAPTEENI LIITE 2

Koulutukset
Greencard-kurssilaisille pidettiin yhteensä sääntökoulutuksia yhteensä neljänä eri maanantaina. 
Koulutukset pidettiin viime vuotiseen tapaan niin, että ensimmäinen tunti käytiin kirjallista 
osiota läpi koulutustilassa ja toinen tunti käveltiin kentällä sekä seurattiin pelaavia ryhmiä 
että käytiin konkreettisesti läpi sääntöjen sisältöä kenttäolosuhteissa.

Seuran ystävyysottelut
Raportit otteluista:

MEG-TawG
23.9 pelattiin järjestyksessään jo 28. seuraottelu Tawast Golfia vastaan. Peliareenana toimi tällä 
kertaa Messilän huippukuntoinen kenttä, joka keräsi kehuja vierailijoilta niin kuntonsa, kuin 
puunkaadosta seuranneen avaramman näkymän johdosta.
 
Loistavassa säässä pelattu ottelu alkoi kääntymään Messilän hyväksi varsin hyvissä ajoin ensim-
mäisten ryhmien saavuttua maaliin. Loppua kohden tahti tuntui vain kiihtyvän ja loppulukemat 
kirjattiinkin Messilän hyväksi varsin reiluin 11–5 lukemin. Kiertopalkinto saatiin viimevuotisen 
rökäletappion jälkeen jälleen Messilään ihailtavaksi.
 
NG-Meg
Järjestyksessään 19. seuraottelu pelattiin tänä vuonna Niitväljan kentällä Tallinnan liepeillä. 
Kenttä oli loistokunnossa ja toimitusjohtaja Kristo Tohverin esittelemät satsaukset viheriöiden 
kunnon parantamiseksi olivat selvästi tuottaneet tulosta. Itse seuraottelu pelattiin loistavassa 
kelissä ja sateilta vältyttiin ennusteista huolimatta.

Maaliin tultaessa tilanne oli useamman ryhmän jälkeen vielä tasan, kunnes muutama Messilän 
“sukellus” muutti tilanteen ja vei Niitväljan turvallisen tuntuiseen johtoon. Jännitys kuitenkin 
säilyi viimeisiin pareihin asti, joissa tulos olisi voinut kääntyä vielä Messilän eduksi mutta toisin 
kävi. Lopputulos kirjataan 9,5–6,5 Niitväljan eduksi.
 

West Star Pro-Am Invitational
Kaudella 2016 ensimmäisen kerran järjestetty ammattilaiskilpailu koki nimenmuutoksen, mutta 
toteutui vastaavana tapahtumana myös kaudella 2017. Kilpailu keräsi mukavasti väkeä sekä me-
diahuomioita. Siinä sivussa kerättiin juniorityön hyväksi mukava summa ensi kauden tarpeisiin. 

Budjetti
Kaudelle asetettu tavoite ylittyi n. 450 eurolla seuraottelujärjestelyjen johdosta.

Jarkko Kella
Kapteeni



Toimikunnan kokoonpano
Olli Selin (pj), Satu Suihko, Jarkko Kella , Erkki Kortelainen, Pertti Sallila ja Seppo Kuivalainen

Toimikunta kokoontui kauden aikana kaksi kertaa sekä piti lukuisan määrän neuvonpitoja  
sähköpostin välityksellä.

Kilpailutoiminta
Kansallinen
Kuluneella kaudella 2017 saavutimme SM tasolla reikäpelikisoissa yhden hopea- ja  
lyöntipelikilpailuissa yhden pronssimitalin. Hopeaa toi Markku Utti ja pronssia Eija Kettunen. 

SM tason kilpailuita emme järjestäneet.

Kansainvälinen
Ei edustajia vuonna 2017

Jäsenkilpailut
Kilpailutoimikunnan alaisuudessa pelattiin seuran mestaruuskilpailut lyönti- ja reikäpeleissä.

Open kilpailut
Avoimia kilpailuita pelattiin viisi kpl. Osallistujia oli enemmän edellisenä vuotena. Järjeste-
lyistä vastasivat kilpailutoimikunta yhdessä sponsoreiden kanssa. 

Tasoitustoimikunta
Ei kokoontunut kaudella 2017 

Sääntötoimikunta
Ei kokoontunut kaudella 2017                   

Kulubudjetti kaudella 2017
Kilpailutoimikunta alitti sille varatun budjetin n. 1500 eurolla.

Korvauskäytäntö on ollut voimassa kaksi vuotta ja korvausten maksaminen on  
edellyttänyt pelaajalta sijoittumista kilpailutoimikunnan ennalta sovitun  
sijoitusvaateen mukaisesti (edustuspelaaja sopimus 2017). 

Kilpailutoimikunnan puolesta
Olli Selin

Toimintakertomus 2017
KILPAILUTOIMIKUNTA LIITE 3



Toimintakertomus 2017
TIEDOTUSTOIMIKUNTA LIITE 4

Kokoonpano
Juha Taskinen (pj), Ilkka Varmavuo ja Arja Byman 

Yleistä
Kaudella 2017 ei Messilässä pelattu varsinaisia arvokilpailuja, joten kilpailutiedottaminen  
keskittyi Messilän edustuspelaajien edesottamuksiin kansallisissa kilpailuissa. Tiedotustoimi-
kunta toimitti/tuotti markkinointimateriaalin myös heinä-elokuun vaihteessa Lahden Torilla 
pidetyn Tori Sport - tapahtuman Messilä Golfin isännöimään golfosuuteen.

Golffari Bulletin - Uutiskirje
Golffari Bulletin ilmestyi kaudella 2017 sähköisenä uutiskirjeenä. Uutiskirjeitä lähetettiin  
kauden aikana kaikkiaan 11 joista kolme oli suunnattu pelkästään naisille. 

Internet sivusto
Messilä Golfin kotisivut uusittiin kokonaisuudessaan ennen kauden alkua. Tiedotustoimikunta
vastasi kokonaisuudessaan uusien sivujen sisällön tuotannossa ja oli vahvasti mukana myös 
sivujen ilmeen suunnittelussa ja niiden toteutuksessa. Kehitystyötä jatkettiin kauden mittaan.

Ilmoitustaulut
Tiedotustoimikunta jatkoi edellisvuosien tapaan ilmoitustaulujen ylläpitoa ja huolehti osaltaan 
niiden siisteydestä sekä ajan tasalla pitämisestä. 

Uutisointi paikallisesti ja valtakunnallisesti
Toimikunta vastasi seuramme jäsenten kansallisen ja kansainvälisen golfmenestyksen  
sekä Messilässä järjestettävien arvokilpailujen uutisoinnista paikallislehtiin, Greeniä  
Koko Seutu -sivustolle sekä valtakunnalliseen golfmediaan. Kentällämme pelattu  
West Star Pro Amin uutisoitiin mm. Golfpisteen sivuilla, jossa oli nähtävissä myös  
tapahtumasta tehty video. 

Tiedottamisesta aiheutuvista kustannuksista vastaa Messilä Golf Oy, joten  
tiedotustoimikunnalla ei ole seuran puolella erillistä budjettia.

Tiedotustoimikunnan puolesta
Juha Taskinen



Kokoonpano
Juha Ranivaara (pj), Marko Kumm, Erkki Kortelainen, Veli-Pekka Colliander ja Mervi Suni

Junioritoimikunnan kokoontuminen ja ohjaajat
Toimikunta kokoontui kauden aikana tarvittaessa. Kaikkiin toimikunnan kokouksiin ovat 
olleet tervetulleita myös junioriohjaajat. Toimikunnan tehtävänä on ollut varmistaa 
toiminnan sujuvuus ja ryhmien harjoitusten toteutus.

Päävastuu valmentamisesta on ollut pro Marko Kummilla. Ohjaajia oli kauden aikana kuusi; 
pro Marko Kumm sekä ohjaajat Juha Ranivaara, Veli-Pekka Colliander, Seppo Kouvonen, 
Erkki Kortelainen ja Outi Örn. Talven fysiikkaharjoituksista vastasivat Juha Ranivaara ja 
Veli-Pekka Colliander. 

Peliryhmän golfharjoituksista vastasivat Juha Ranivaara ja Erkki Kortelainen. 

Fysiikkatreenit jatkuivat maaliskuun 2017 loppuun saakka Salinkallion koululla.  

Toiminta
• 8.5.   Junnukauden avajaistapahtuma ja avoimet ovet klubilla
• 30.6.–1.7   24 h junnugolfin hyväksi / Pekka Kilpeläinen ja Jari-Pekka Vatanen
• 1.7.   24 h Open / avoin kilpailu Messilän junioreiden hyväksi
• 27.7.   Messilä Golf mukana Torisport-perhetapahtumassa Lahden torilla
• 28.7.   WestStar ProAm Messilän junioreiden hyväksi
• 9.–10.7.   Golfkoulun junnuleiri 2017, sponsorina Mikko Ilonen
• 21.9.   Junnukauden päättäjäiset klubilla

Harjoitteluryhmät
Rookie Ohjatut harjoitukset kerran viikossa.

Peli  Ohjatut harjoitukset 2 kertaa viikossa ja joka kolmannet harjoitukset  
  pelikierroksena kentällä.

Kilpa  Ohjattuja harjoituksia oli 3 kertaa viikossa + 1 omatoimiset harjoitukset 
  Lisäksi viikko-ohjelmaan kuului vähintään 2 pelikeirrosta. Kilparyhmän vetäjä:  
  pro Marko Kumm

Junioritoimikunnan puolesta
Juha Ranivaara

Toimintakertomus 2017
JUNIORITOIMIKUNTA
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Kokoonpano
Kari Rantanen puheenjohtaja, Airi Kankaanpää, Helena Koivula, Marja-Leena Rautakorpi, Raija 
Saviniemi, Veli-Pekka Pyrhönen, Jukka Torstila, Seppo Vehka-aho.

Kilpailutoiminta
Seuran huipppuseniorit kilpailivat entiseen tapaan menestyksekkäästi FST:n eri kisoissa.

Aluetourille osallistui valitettavan vähän Messilän senioreita. Tourin finaalipelit pelattiin  
syyskuun alussa Viipurin Golfissa Lappeenrannassa.

Sikspäki jatkaa historiaansa GKS-alueen senioreiden kuuden seuran ja kuuden osakilpailun 
yhteisenä kisana, jossa pelisuorituksia kauden aikana kertyi yli 600. Seurojen kilpailun voitti 
edellisvuoden tapaan Kanava Golf, toiseksi sijoittui Messilän Golf ja kolmanneksi Lahden Golf. 
Naisten sekä miesten sarjojen parhaat pelaajat olivat Messilän Anki Mikkola-Montonen ja Iitin 
Pekka Karvonen.

Senioreiden viikkokilpailut pelattiin entiseen tapaan: kaksi lämmittelykisaa, seitsemän osak-
ilpailua ja yksi jäähdyttelykisa. Kausi päätettiin kutsukilpailuna pelattuun Shoot-Out kisaan. 
Osallistujia osakilpailuissa oli noin 70 kisaa kohti, näinollen kilpailusuorituksia kertyi noin 700. 
Tulokset ovat löydettävissä seuran seniorisivuilta.

Seuran mestaruuskisat veteraanisarjoille järjestettiin itse alkuviikolla ennen varsinaista 
kisaviikonloppua. Järjestely oli toimiva ja sitä jatketaan. Kisaan osallistuttiin aktiivisesti ja 
niiden, samoinkuin reikäpelien tulokset ovat myös seniorisivuilla.

Ystävyysottelut
Seuraotteluja oli perinteiset kolme: Hartola, Sarfvik ja Talma. Vierasotteluissa Hartolalle ja 
Sarfvikille hävittiin, kotiottelu Talmaa vastaan voitettiin. Kymmenen seuran ottelu pelattiin 
Tammer Golfin isännöimänä elokuun lopulla. Messilän menestys oli vaatimaton.

Kuluarvio
Toimintasuunnitelmaan laaditussa kuluarviossa tapahtui lievää ylitystä 115 euron verran.

Muut tapahtumat
Torstaikahvit ovat edelleen pysyneet ohjelmassa kilpailukauden ulkopuolella ja aina on osallis-
tujia ollut. Kuntosali perjantaiaamuisin on vetänyt myös väkeä.

Laskiaisrieha eli rokkapileet laskiaissunnuntaina katkaisi talvikauden, leikkimielisten kilpailu-
jen ja hernesopan merkeissä.

Toimintakertomus 2017
SENIORITOIMIKUNTA
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Huhtikuussa pidettiin jo vakiintunut info-tilaisuus Osuuspankin kerhohuoneella. Tilaisuudessa 
käytiin läpi tulevan kauden ohjelma ja aloitettiin ilmoittautumiset kesäteatteriin. Teatteripaik-
koja jäi jäljelle viisi viidestäkymmenestä.

Keväällä pieni joukko kävi retkellä Kiikunlähteellä ja Kutajärven lintutornilla.

Juhannuksen jälkeen käytiin perinteisesti Heinolassa kesäteatterissa. Mukana oli linja-autolas-
tillinen teatterinharrastajia. Seuraavat liput on jo tilattu.

Ainoana valtakunnallisena kilpailutapahtumana Messilässä pelattiin naisten 60 ja 70 vuotiait-
ten kansallisen tourin osakilpailu 3 henäkuun puolessa välissä. Järjestelyt hoidettiin vanhalla 
rutiinilla ja pelaajat olivat tyytyväisiä.

Vuoden senioriksi valittiin Airi Kankaanpää. Valinnan suoritti perinteisesti edellisen vuoden 
seniori Raija Saviniemi perusteluinaan Airin iloisuus, luotettavuus ja positiivinen energisyys.

Varsinaisen pelikauden jälkeen pelattavaksi suunniteltu valopallokisa eli kuuhullut, lokakuussa 
täydenkuun aikaan, jouduttiin peruuttamaan valoampullien saantivaikeuksien takia. Kisan 
korvaajaksi on kehitettävä jokin toinen aktiviteetti.

Toinen tapahtuma, lihanhimo eli kinkkukisa pelattiin lähes viimeisenä mahdollisena hetkenä 
lokakuun lopulla. Olosuhteet olivat hyvät, mm kesägriinit käytössä ja osallistujia runsaat 35. 
Kinkut luovutettiin voittajille jouluviikolla.

Senioritoimikunnan puolesta
Kari Rantanen



Kokoonpano
Katariina Martikainen (puheenjohtaja), Mari Heino, Pirjo Hämäläinen, Mervi Lehtinen,  
Satu Suihko ja Tiina Väätäinen.

Naistoimikunta kokoontui kauden aikana 7 kertaa. 

Kausi 2017
Naisten toiminnan painopiste oli myös kaudella 2017 naispelaajien aktivoinnissa ja  
pelitaitojen kohentamisessa. 

Naisten toiminnassa etsittiin kaudella 2017 toimenpiteitä miten saavutetaan Golfliiton  
asettama seurakohtainen tavoite uusien naistenpelaajien määrän kasvattamisesta. Lisäksi 
pyrittiin tarjoamaan koko naisjäsenistölle monipuolisesti tapahtumia ja aktivoimaan seuran 
naisjäseniä pelaamaan kisoja.  

Kaudella 2017 jatkettiin henkilökohtaisia yhteydenottoja seuran uusiin naisjäseniin ja nais-
toimikunta markkinoi naisten tapahtumia aktiivisesti kaikille seuran naisjäsenille. Naisten 
tapahtumissa pyrittiin huomioimaan seuran naisjäsenet mahdollisimman laajasti riippumatta 
pelitasosta tai iästä ja tarjoamaan jäsenistölle erilaisia mahdollisuuksia osallistua toimintaan. 

18. golfseurojen Ladykapteenien kokoukseen lauantaina 21.1. Helsingissä osallistuivat  
Katariina Martikainen, Pirjo Hämäläinen, Mervi Lehtinen, Satu Suihko ja Tiina Väätäinen. 
 

Kauden 2017 tapahtumia

Naisten kauden avajaiset  
Naisten kauden avajaisiin tiistaina 9.5. osallistui peräti 67 Messilän naisjäsentä. Avajaisten 
ohjelmaan kuului Golfpointin muotinäytös, info kauden tapahtumista, arpajaiset ja yhteinen 
iltapala. 

Tapahtumassa järjestettyjen arpajaisten tuotto (162 euroa) ohjattiin tyttöjunioreiden  
stipendirahastoon ja naisten kauden palkintoihin. 
 

Kaksi eri teemaista sääntöiltaa naisille
Naisille järjestettiin kauden alussa kaksi maksutonta sääntöiltaa eri teemoilla.  
Toukokuisessa ”Perusteet”-sääntöillassa Satu Suihko piti ensin sääntökertauksen klubilla, 
jonka jälkeen siirryttiin kentälle käymään sääntöjä kenttäolosuhteissa läpi. 

Kesäkuun alussa järjestetyssä ”Myytinmurtajat”-sääntöillassa sääntötoimikunnan puheenjoh-
taja Erkki Kortelainen oikoi esimerkkitilanteiden avulla sääntöihin liittyviä vääriä uskomuksia. 

Toimintakertomus 2017
NAISTOIMIKUNTA
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Naisten sunnuntai
Valtakunnallista naisten sunnuntaita 11.6. vietettiin Messilässä teemalla ”kaveri mukaan”. 
Kaverille maksuttomaan tapahtumaan kuului brunssi, junioritoimikunnan puheenjohtajan 
Juha Ranivaaran puttikoulu ja yhdeksän väylän kisa, jossa seuran naisjäsen löi muut lyönnit 
ja golfia pelaamaton kaveri sai putata griinillä.

Naisten sunnuntain yhteydessä järjestetyllä golftarvikkeiden kirpputorilla riitti niin myyjiä 
kuin ostajiakin. Kirpputorille tuotteitaan myyntiin tuoneille annettiin mahdollisuus lahjoittaa 
myyntituotot Messilän junioritoiminnalle. Juniorityölle kertyi näin lahjoituksina 60 euroa. 

Perjantain peli-illat
Kaudella järjestettiin kaksi leikkimielistä yhdeksän väylän peli-iltaa. Kesäkuussa pelimuotona 
oli kaksi mailaa ja putteri, elokuussa pelimuotona oli erado, kaksi väylää. Elokuun peli-ilta oli 
suunnattu ensisijaisesti korkeammalla tasoituksella pelaaville naisille. 

Kutsukilpailu ”Täyden kympin naiset”
Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi järjestettiin kutsukilpailu ”Täyden kympin naiset” niille 
seuran naisille, jotka vuoden 2017 aikana täyttivät pyöreitä vuosia (20-80 vuotta). Kutsun 
kotiosoitteeseen saivat 34 seuran naisjäsentä. Kutsukilpailu pelattiin 18 väylän pistebogi-
kisana lauantaina 8.7. 

Kolmen seuran ystävyysottelu
Naisten kolmen seuran (Tawast Golf, Hyvinkää Golf ja Messilä Golf) ystävyysottelu pelattiin 
10 hengen joukkueilla Tawast Golfissa torstaina 20.7. Pelimuotona oli 18 reiän tasoitukselli-
nen pistebogi ja joukkueen tulokseen laskettiin kahdeksan parhaan pelaajan tulos. 

Ystävyysottelun voitti Hyvinkää (238 pistettä), toiseksi tuli Tawast (230) ja tiukan kisan 
kolmanneksi Messilä (228). Ystävyysottelun kiertopalkinto päätyi siis vuodeksi Hyvinkään 
haltuun, mutta on ensi kaudella jälleen tavoiteltavissa Messilässä.
 

Naisten avoin parikilpailu
Naisten avoin parikilpailu (best ball) pelattiin sunnuntaina 6.8. yhteislähtönä kello 9.00 al-
kaen. Kisan pääsponsori Delta Bavaria palkitsi kolme parasta paria. Lisäksi palkintojen jaossa 
mukana olevien kesken arvottiin By Marja- ja Nuku ja Istu -yllätyspalkinnot. Kilpailun voitti-
vat Messilän tyttöjuniorit Saana Hyvönen ja Saaga Nurmi. 

Ystävyysottelu MEG-AGK
Kaudesta 2014 alkaen Messilän ja Aulangon ladyt ovat vuorovuosina tehneet omakustanteisen 
pelimatkan toisen seuran kentälle. Kaudella 2017 oli Aulangon vuoro vierailla Messilässä ja 
ystävyysottelu pelattiin lauantaina 2.9. Pelimuotona oli 18 reiän tasoituksellinen pistebogi ja 
joukkueen tulokseen laskettiin viiden parhaan pelaajan tulos. 

Messilän joukkue hyödynsi kotikenttäedun ja voitti joukkuekilpailun pistein 165-137. Var-
sinaisen ystävyysottelun rinnalla pelattiin myös yksilökilpailu ja molemmista joukkueista 
palkittiin paras pistebogi- ja paras scratch-tulos. 
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Seuraottelu MEG-LG
Jatkettiin kaudesta 2013 alkaen Lahden Golfin ladyjen kanssa pelattua seuraottelua, jos-
sa pelimuotona on reikäpeli. Tapahtuman tavoitteena on innostaa naispelaajia pelaamaan 
reikäpeliä ja lisätä seurojen välistä yhteistyötä. Pelattiin kaksi 18 väylän kisaa, ensimmäinen 
heinäkuussa Messilässä ja toinen syyskuussa Takkulassa.  

Joukkueisiin valittiin pelaajat kolmesta eri tasoitusryhmästä ja seurojen ladykapteenit päätti-
vät otteluiden pelaajat. Kahden kisan yhteenlasketulla tuloksella voittopokaali päätyi ylivoi-
maisin luvuin 17,5–8,5 vuodeksi Messilän joukkueen haltuun.

Naisten kauden päättäjäiset
Naisten kauden päättäjäiset järjestettiin lauantaina 30.9. Tapahtumassa pelattiin 18 väylän 
yksilökisa arvotuilla lähdöillä. Kisan ja yhteisen päivällisen jälkeen palkittiin päivän kisan 
voittajien lisäksi kauden eclectic-voittajat ja julkistettiin Vuoden 2017 Lady.

Opetusta naisille
Naistoimikunta organisoi kauden aikana yhdeksän erilaista ryhmäopetustuntia naisille. Seuran 
pro Marko Kumm piti alkukaudesta kolme naisille suunnattua 1,5 tunnin opetuskertaa lähipe-
lialueella, kolme 1,5 tunnin opetuskertaa rangella sekä kolme kentällä toteutettua peliopetus-
kertaa naisten pelitaitojen kohentamiseksi. 

Eclectic
Naiset pelasivat kesä-, heinä- ja elokuun ajan Eclectic-kisaa, jossa pelaaja pyrki saavutta-
maan mahdollisimman hyvän kertymätuloksen (jokaisella yksittäisellä reiällä pelaajan paras 
sillä reiällä sovitun jakson aikana saavuttama tulos). Kertymätulokseen hyväksyttiin täyden 
kierroksen tulokset. Kierrosten määrä oli rajoittamaton.  

Kisan parhaan tasoituksellinen tuloksen (50 lyöntiä) pelasi Raija Saviniemi ja parhaan 
scratch-kertymätuloksen (68 lyöntiä) kolmen kuukauden aikana saavutti Satu Suihko.

Eclectic-kisan tuotto 246 euroa ohjattiin lyhentämättömänä Messilän junioritoiminnalle.

Pelaa 100
Messilän naistoimikunta markkinoi kauden aikana Golfliiton Ladytoimikunnan luomaa uutta 
tapahtumaa Pelaa 100!, jonka tavoitteena oli aktivoida naisgolfareita pelaamaan useampia 
kierroksia kesän aikana. 

Pelaa 100! -kisassa oli kaksi vaihetta: sadan pisteen kerääminen ja seuranta sekä alueellisiin 
loppukilpailuihin osallistuminen. Pelaajalla oli mahdollisuus kartuttaa pistebogeysaldoaan 
pelaamillaan kierroksilla 1.5.-6.8. välisenä aikana ja 100 pistettä kerättyään ilmoittaa pisteet 
www.ladygolf sivuston kautta. 

Muutama Messilän naispelaaja innostui keräämään pisteitä ja osallistui myös Hartolassa pe-
lattuun alueelliseen päätöskilpailuun. 
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Viis Leideistä -kiertue
Kauden aikana pelattiin perinteistä naisten Viis Leideistä -kiertuetta. Osakilpailuja oli  
kaudella 2017 kuusi ja seurakohtainen osallistujien maksimäärä palautettiin yhden kauden 
poikkeaman jälkeen 20 pelaajaan/seura. Messilän naiset osallistuivat aktiivisesti kiertueen 
osakilpailuihin ja Messilällä oli tuttuun tapaan jokaisessa osakilpailussa vahva osanotto.  

Joukkuekilpailun yhteistulokseen laskettiin jokaisen seuran viiden parhaan pelaajan  
pb-pisteet viidestä eniten pisteitä kerryttäneestä osakilpailusta. Kaudella 2017 joukkue-
kilpailun voiton vei Lahden Golf, toiseksi sijoittui Messilä Golf ja kolmanneksi Hartola Golf.  

Henkilökohtaisessa kilpailussa tulokseen laskettiin kiertueen kuudesta osakilpailusta neljän 
parhaan osakilpailun tulos. Henkilökohtaisen pb-kilpailun voitti Messilä Golfin Arja Lindqvist 
(143 pistettä). Parhaan scratch-tuloksen saavutti Messilän Eija Kettunen (338 lyöntiä).  

Kaikkien osakilpailujen tulokset ja erikoiskilpailujen voittajat löytyvät Greeniä Koko Seutu 
-sivustolta osoitteesta www.greeniakokoseutu.fi.

Vuoden Lady
Vuoden Ladyn valinnassa huomioidaan seuraavat perusteet: valittu henkilö osallistuu  
aktiivisesti Messilän naisten tapahtumiin ja edustaa seuran naistoimintaa iloisella asenteella. 
Vuoden Lady on mukavaa peliseuraa kaikille eikä kisamenestyminen ole olennaista.

Vuoden Ladyn kunnianimen kaudella 2017 sai vasta golfin aloittanut, valtavan aktiivinen  
ja aina iloinen Sari Lindgren.  

Stipendit tyttöjunioreille
Kahden edellisen kauden tapaan naistoimikunta jakoi kolmelle tyttöjuniorille 50 euron  
stipendin. Stipendin myöntämisperusteet olivat edelleen: aktiivinen ja kauden aikana  
omalla tasollaan kehittynyt tyttöpelaaja, joka on kiva pelikaveri kaikille.  

Juniorien ohjaajat yhdessä seuran pron Marko Kummin kanssa valitsivat stipendin saajiksi 
seuraavat tytöt: rookie-ryhmästä Emilia Nykter, peli-ryhmästä Lina Lindqvist ja kilparyhmästä 
Olivia Niskanen.

Tiedottaminen
Kauden tapahtumista tiedotettiin naisten oman sähköisen uutiskirjeen ja caddiemaster-
pisteessä olevan kansion kautta. Tietoa välitettiin myös seuran kotisivuilla olevan 
tapahtumakalenterin, Nexgolf-varausjärjestelmän ja tekstiviestien avulla. 

Naistoimikunnan jäsenet ottivat yhteyttä kauden alkuun mennessä seuraan liittyneisiin 
uusiin jäseniin sekä kirjeitse että puhelimitse. 

Talous
Naistoimikunnan budjetti kaudelle 2017 oli 4 000 euroa. Toimikunnan kauden aikana 
syntyneet kulut alittivat budjetin.

Naistoimikunnan puolesta
Katariina Martikainen
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Kokoonpano
Erkki Kortelainen (pj), Jarkko Kela (kapteeni), Katariina Martikainen (naiskapteeni)
ja Olli Selin (kilpailu toimikunnan pj.)  

Kokoontuminen
Sääntötoimikunta ei pitänyt erillisiä kokouksia vuoden aikana.

Vuoden vaihteen jälkeen jäsenistön tasoitukset tarkistettiin tietojärjestelmässä 
(AH ajo) liiton ohjeistuksen mukaisesti.

Yleistä
Pelaajien pyytämiä uusinta tarkistuksia tehtiin 7 kpl.

Keväällä pidettiin sääntöilta naisille osallistujia 25 kpl.

Sääntöillassa esimerkkitilanteiden avulla käytiin läpi sääntöihin liittyviä vääriä uskomuksia. 

Kevään aikana kenttämerkinnät tarkastettiin ja tehtiin tarvittavat lisämerkinnät.

Paikallissäännöt päivitettiin.

Budjetti
Sääntötoimikunnan budjetti ei ylittynyt kaudella 2017

Sääntötoimikunnan puolesta
Ekki Kortelainen

Toimintakertomus 2017
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      2017   2017   2018
      budjetti  tot   budjetti

Liittymis/Jäsenmaksu aikuinen   0/99   0/99   0/99
Liittymis/Jäsenmaksu alle 18 v   0/50   0/50   0/50

Varainhankinta 2018 yhteensä x)     97306
Jäsenmaksutuotot     101000  96076   100000

Suomen Golflehti
Suomen Golfliiton jäsenmaksut   -32016  -30453  -30585
Taloushallinto (+ kaikki toimistokulut)  -31000  -31000  -31000
Klubitoimikunta    -3100   -3870   -3500
x) klubitoimikunnan varainhankinta/oma-osuudet    1230   1230
30 v toimikunta         -5500

Senioritoimikunta     -3400   -3515   -4100

Naistoimikunta     -4000   -3811   -4000

Kilpailutoimikunta     -9000   -6968   -8500

Sääntötoimikunta     -500   -451   -500
Kapteeni/Seuran edustaminen/ystävyysottelut  -4500   -4954   -2500

Opetustoiminta     -9672   -8060   -8400

Muut kulut **)
Huomionosoitukset    -500   -994   0
Rahaliikenteen kulut    -450  -275   -240
Tilintark. + hallinto   -1178   -1178   -1178
Plan-kummilapsi     -360   -360   -360
Vakuutusmaksut     -271   -166   -166
Kokous ja neuvottelukulut   -400   -1546   0
Hallituksen kulut     -500   -745   -500
Mut toimintakulut     -92   -217   -200
Muut tuotot     0   8   0

Kassatilanne     61   -1249   1

Budjetti ja toteutunut
MESSILÄN GOLF RY
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