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MESSILÄN GOLF RY
Yleistä
Yhdistyksen nimi on Messilän Golf Ry ja sen kotipaikka on Hollola. Yhdistyksen tarkoituksena
on edistää golfpelin harrastamista ja tässä tarkoituksessa järjestää kilpailuja, koulutustilaisuuksia, harjoituksia, kokouksia ja juhlia ym. samantapaisia tilaisuuksia.
Yhdistyksen toiminta on vakiintunutta ja toimikuntien järjestämä ohjelma monipuolista.
Yhdistyksen kolmaskymmenes pelikausi avataan perinteen mukaan Vappubrunssilla ja
klubilipun nostolla 1.5 ja päätetään kauden lopussa 6.10. järjestettävällä klubilipun laskun
tilaisuudella ja päätöskilpailulla. 30–vuotisjuhlaa juhlitaan mm. 5.6. ProAmin ja 4.8.
jäsenten ja osakkaiden pelipäivän merkeissä.
Kilpailutoimikunnan esityksen mukaisesti yleisiä avoimia kilpailuja järjestetään kaudella viisi,
jonka lisäksi kesäkuun puolivälissä järjestetään Gloria Lady cup karsintakilpailu.
Kauden merkittävin kilpailutapahtuma on kesäkuun alussa järjestettävä Ladies European Tour
Access, Ladies Finnish Open ja sen yhteydessä pelattavat ProAm -kilpailut. Elokuussa järjestetään M70-sarjan lyöntipelin Suomen mestaruuskilpailut. Sarjassa pelaa useita seuramme
edustuspelaajia.
Toimikunnat järjestävät kauden aikana toimikunnan omia kilpailua ja tapahtumia, jotka ovat
kirjattuna toimikuntien omiin toimintasuunnitelmiin. Seurojen välisiä ystävyysotteluja järjestetään kaksi ja lisäksi senioreiden ja naisten ystävyysottelut.
GKS -kenttien kesken järjestetään kahdeksan vuotta kestäneen kilpailusarjan viimeinen
Teerenpeli Tour ja naisten, senioreiden ja junioreiden omat kilpailusarjat.
Harjoittelumahdollisuuksia tarjotaan talvikaudella Valon/Golf Pointin tiloissa.

Jäsenistö
Jäsenmäärä on 1080 jäsentä, josta alle 22-vuotiaiden osuus on 94.

Messilän Golf ry:n hallinto
Yhdistyksen vuosikokous valitsee vuosittain puheenjohtajan, kapteenin ja 7–9 johtokunnan
jäsentä. Yhdistyksen vuosikokouspäivä on 19.3.2018. Johtokunta kokoontuu erillisestä
kutsusta aina tarvittaessa. Lisäksi toimikunnat pitävät omia kokouksiaan. Arja Byman
hoitaa yhdistyksen toiminnanjohtajan tehtäviä.

Esitys johtokunnan jäseniksi 2018
Toimikunnat esittävät johtokunnan jäseniksi kaudelle 2018: puheenjohtaja Ilkka Varmavuo,
kapteeni Jarkko Kella, sekä muiksi jäseniksi Satu Suihko, Juha Taskinen, Olli Selin,
Kari Rantanen, Kimmo Lempinen, Erkki Kortelainen ja Juha Ranivaara.

Esitys toimikunnista 2018
Johtokunta esittää toimikunnat edellisen kauden mukaisina:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Klubitoimikunta				liite 1
Seuran edustaminen/kapteeni		
liite 2
Kilpailutoimikunta			liite 3
Sääntötoimikunta			liite 4
Tiedotustoimikunta			liite 5
Junioritoimikunta			liite 6
Senioritoimikunta			liite 7
Naistoimikunta				liite 8
Toiminnan rahoitusbudjetti 		
liite 9

Koulutus ja valmennustoiminta
Green card -kurssitusta tarjoaa Golfkoulu Marko Kumm, pro Marko Kumm. Sääntökursseilla
koulutetaan henkilöitä johtokunnan päätöksen mukaan. Kaikille jäsenille tarkoitettuja
sääntö-kursseja järjestetään tarvittaessa kevään aikana ja alkukesästä. Junioreiden
valmennustoimin-taa tuetaan mahdollisuuksien mukaan, mm. ohjatulla harjoittelulla.
Alle 22 -vuotiaiden junioreiden kilpailukorvaus- ja valmennustukea tarjotaan
Meg Juniorituki Oy:ltä.

Tiedottaminen
Lahden alueen kenttien yhteinen GKS-Info julkaistaan nettiversiona. Sähköisesti osana
seuran verkkosivuja tai erillisenä uutiskirjeenä ilmestyvällä Golffari Bulletinilla tiedotetaan
ajankoh-taisista asioista ja seuran toiminnasta.
Tiedotustoimikunta vastaa nettisivujemme kilpailu-uutisten julkaisutoiminnasta. Toimikunnat
lähettävät omia jäsenkirjeitään. Muita julkaisuja tehdään tarpeen mukaan. Ajankohtaisista
asioista tiedotetaan tekstiviesteillä, sähköpostilla ja ilmoitustauluilla.

Taloudellinen tilanne
Yhdistyksellä ei ole pankkilainoja. Liittymis- ja jäsenmaksut:
Jäsenmaksu 		
aikuiset		
			juniorit
Liittymismaksu
aikuiset
		
juniorit

99 e
50 e
0e
0e

Yhdistyksen toimikuntakohtaiset talousarviot ovat liitteinä.

Meg Juniorituki oy
Messilän Golf Ry:n omistaman Meg Juniorituki Oy:llä on hallinnassaan junioreille tarkoitettuja
pelioikeuksia.
Meg Juniorituki Oy toimii tuottaen palveluja yhteistyökumppaneille ja yrityksille ja se hankkii
toiminnallaan tuloja junioritoiminnan tukemiseen. Yhtiön omistamilla pelioikeuksilla juniorit
pelaavat osakkeen kausivastiketta edullisemmalla hinnalla. Alueellisessa hintavertailussa
Messilän junioripelioikeus ei kuitenkaan ole enää kilpailukykyinen. Kiristynyt taloustilanne
vaikuttaa yritysten sponsorointimahdollisuuksiin. Yhdistyksen ei ole mahdollista tukea
junioritoimintaa ilman jäsenmaksukorotusta.
Junioritoiminta on koko golfyhteisön näkökulmasta tärkeä kehityskohde. Johtokunnan
toimesta esitetään yhdistyksen vuosikokoukselle 19.3. Meg Juniorituki Oy:n myymistä Messilä
Golf Oy:lle, jonka mahdollisuudet tukea ja kehittää junioritoimintaa sekä sen liiketoimintaa,
nähdään sekä johtokunnassa, että Messilä Golf Oy:n hallituksessa yhdistystä paremmaksi.
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Kokoonpano
Kimmo Lempinen (pj), Juha Ranivaara (junioritmk) sekä edustajat
kilpailu-, seniori-, naistoimikunnasta.

Kokoontuminen
Klubitoimikunta kokoontuu kaudella 2018 tarpeen mukaan.

Toiminta
To 26.4. klo 17.00 Klubin siivoustalkoot jäsenille
Siivoutalkoissa on jälleen tarkoitus siivota klubin ympäristöä ja laittaa aluetta kuntoon
tulevaa kautta varten. Talkoolaisille on tarjolla kahvia ja sämpylöitä.
Ma 1.5. klo 11.00 Vappubrunssi klubilla
Kausi avataan tuttuun tapaan lipunnoston, kapteenien avauslyöntien sekä Mamma Marian
loihtiman Vappubrunssin myötä. Musiikista vastannee jälleen Miikka Kallio. Brunssi on viime
vuoden tapaan maksullinen (jäsenet 15e ja vieraat 30e).
Pe 23.6. klo 17.00 Mid Night Sun by GolfPoint -kilpailu
Pereinteinen juhannuskilpailu pelataan 2–4 hengen joukkuekilpailuna. Matkaan lähdetään
yhteislähdöllä ja pelataan 9-15 reikää. Kilpailumaksu on 15 euroa ja se sisältää ruokailun
klubilla kilpailun jälkeen.
La 7.10. klo 11.00 Päätöskilpailu (Carnevale di Messilä)
Lippu lasketaan ja kausi päätetään jälleen karnevaalihengessä. Neljän hengen joukkuekilpailu
pelataan yhteislätökilpailuna. Kilpailumaksu oli 25e ja se sisältää buffet-ruokailun.

Budjetti kaudelle 2016
Siivoustalkoot		0
Vappubrunssi		2500e
MidNightSun- kilpailu		 500e
Päätöskilpailu		500e
Yhteensä		3500e
Klubitoimikunnan puolesta
Kimmo Lempinen
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Kapteenin toimintasuunnitelma kaudelle 2018
Koulutukset
Toukokuun alkupuolella pidetään yleinen sääntökoulutus halukkaille. Pyritään saamaan ulkopuolinen
kouluttaja keväällä klubille, jolloin tuomarikortin hankkiminen samassa yhteydessä on mahdollista.
Kauden aikana uusille jäsenille pidetään sääntö- ja etikettikoulutus osana green card- suoritusta.
Valtakunnalliset kapteenien päivät järjestetään kesäkuussa 2018 Hyvinkäällä (Kytäjä).

Kentän merkinnät
Messilä Golfin paikallissäännöt tarkastetaan ja tarkennetaan yhdessä sääntötoimikunnan
kanssa ennen kauden alkua. Nämä tarkistutetaan vielä liiton tuomareilla Ladies Finnish Openin
yhteydessä. Kentän merkinnät tarkastetaan ja kunnostetaan kevään siivoustalkoiden yhteydessä.
Messilä Golf Oy hankkii kentän merkintään tarvittavan materiaalin (paalut, harjakset, tee-merkit,
etäisyysmerkit, jne).

Seuran ystävyysottelut
- Niitvälja Golfklubin ottelu pelataan tänä vuonna Messilässä. Ajankohta auki (16 pelaajaa)
- Tawast Golfia vastaan pelataan Hämeenlinnassa. Ajankohta auki (16 pelaajaa)
- 3-seuran ottelu (Meg, LG, KanG) pelataan tänä kesänä Kanava Golfissa. Ajankohta auki (10-12 pelaajaa)

Budjetti
Kaudelle asetettu budjetti: 		

Jarkko Kella
Kapteeni

2 500e

1 (2)

Toimintasuunnitelma 2018

KILPAILUTOIMIKUNTA

LIITE 3

Toimikunnan kokoonpano
Kaudelle 2018 kilpailutoimikunta uudistuu ja samalla nuorentuu. Uusina jäseninä toimintaan
tulevat mukaan Tomi Kaitarinne, Teemu Sinivirta ja Joonas Ehrukainen. Toimikunnan jäsenet
2018 tulevat olemaan; Satu Suihko, Jarkko Kella, Erkki Kortelainen, Tomi Kaitarinne, Teemu
Sinivirta, Joonas Ehrukainen ja Olli Selin pj.

Tehtäväkenttä
Kilpailutoimikunta vastaa seuran järjestämien kilpailuiden käytännön järjestelyistä.
Toimikunta pitää sisällään myös sääntö-, tasoitus ja kenttätoimikunnan. Kaikkien tehtäväkenttien hoitamiseen käytetään mahdollisuuksien mukaan omien jäsenten, sekä kutsuttujen
asiantuntijoiden kokemusta ja ammattitaitoa.

Kilpailutoiminta
Kilpailutoimikunnan päätehtävänä on järjestää seuran mestaruuskilpailut. Lisäksi kauden
aikana järjestettävät avoimet kilpailut, joiden järjestelyt hoidetaan yhdessä sponsoreiden
kanssa. Avoimissa kilpailuissa toimikunta asettaa kilpailukohtaisen kilpailunjohtajan, joka
toimii myös kisan tuomarina.

Edustuspelaaminen
Seuraa edustaville pelaajille on laadittu matkustus- ja kilpailusäännöstö sekä pelaajasopimus.
Jokaisen edustuspelaajan on allekirjoitettava ja noudatettava kyseistä sopimusta ollakseen
edustuskelpoinen ja saadakseen korvaukset käyttöönsä.

Sääntötoimikunta
Messilä golfin omalla kentällä järjestämissä kilpailuissa (mestaruuskilpailut, open-kilpailut)
mahdollisesti tapahtuvissa sääntörikkomuksissa välitöntä päätösvaltaa käyttää seuramme
kapteenit yhdessä kilpailutoimikunnan puheenjohtajan kanssa.
Mahdolliset rangaistukset vahvistaa seuran hallitus ja viimekädessä SGL. Sääntö- ja etikettikoulutusta jatketaan edellisten vuosien hyväksi havaitun mallin mukaisesti siten, että kapteeni
vastaa uusien jäsenten koulutuksesta.

Tasoitustoimikunta
SGL:n ohjeiden mukaisesti tasoitustoimikunta tulee seuraamaan jäsenten tasoituksia.
Jokaisen pelaajan tulisi jättää neljä tasoituskorttia kauden aikana caddie- masterille.
Jos pelaaja ei ole näin toiminut, voi toimikunta kilpailutilanteessa (omat kilpailut)
evätä mahdollisen palkintosijoituksen.
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Kenttätoimikunta
Kentän kehittämisestä vastaa osakeyhtiön alainen, sitä varten nimetty toimikunta. Varsinaisen
kenttätoimikunnan tehtäviin kuuluu kenttämerkintöjen oikeellisuuden todentaminen ja niistä
huolehtiminen.

Budjetti 2018
Kilpailukulut				4000 e
Rangekulut
100 e
Valmennus- ja koulutuskulut
300 e
Mainos-ja painatuskulut
500 e
Palkinnot
1000 e
Kilpailumaksut
2000 e
Muut toimintakulut
100 e
Huomionosoitukset
200 e
Kokous-ja neuvottelukulut
300 e
Yhteensä
Kilpailutoimikunnan puolesta
Olli Selin

8 500 e
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Kokoonpano
Erkki Kortelainen (pj), Jarkko Kela (kapteeni), Satu Suihko (naiskapteeni)
ja Olli Selin (kilpailu toimikunnan pj.)

Kokoontuminen
Sääntötoimikunta kokoontuu tarpeen mukaan.

Yleistä
Sääntötoimikunnan tehtävänä on ylläpitää ja vastata kentän paikallissäännöista, järjestää
sääntö- ja etikettikoulutusta sekä sääntöjen kertausta. Lisäksi sääntötoimikunta osallistuu
jäsenrekrytoinnin kehittämiseen yhdessä muiden toimikuntien ja toimijoiden kanssa.

Koulutuksia kaudella 2018
Koulutustilaisuuksissa annetaan sääntö- ja etikettikoulutusta.
•
•

Ennen kilpailukauden alkua pidetään kilpailutoimikunnan jäsenille koulutus.
kilpailunjohtamisesta ja tuomaritoiminnasta.
Sääntö- ja etikettikoulutus jäsenistölle keväällä

Säännöt ja tasoitukset
•
•
•
•
•

Toimikunta käsittelee sille tuodut tasoituksiin liittyvät kysymykset.
Toimikunta vastaa pelaamisen säännöistä ja tasoitusten ylläpitämiseen liittyvistä
esityksistä johtokunnalle.
Toimikunta voi esittää tilapäisten paikallissääntöjen julkaisemiseen liittyviä uudistuksia
johtokunnalle, joka vie esityksen tarpeen mukaan edelleen hallitukselle.
Toimikunta tarkastaa paikallissäännöt kauden alussa.
Toimikunta voi esittää kenttämerkintöihin muutoksia niin, että ne ovat sääntöjen mukaisia.
Pyyntö esitetään toimitusjohtajalle jonka kautta tieto menee kenttämestarille
jos tarvitaan tarvikkeita.

Muuta
•

Tasoitusten vuositarkastus (Handicap Review – HR).

Budjetti
Sääntötoimikunnan budjetti kaudelle 2018 on 500 euroa.
Sääntötoimikunnan puolesta
Ekki Kortelainen
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Kokoonpano
Juha Taskinen (pj), Ilkka Varmavuo ja Arja Byman

Tavoitteet
Tiedostustoimikunnan tavoitteena kaudella 2018 on olla tarvittaessa apuna eri toimikuntien
tapahtumatiedottamiseen liittyvissä asioissa sekä pyrkiä dokumentoimaan kauden tapahtumia.
Toimikunnan tavoitteena on kokoontua kauden aikana vähintään kaksi kertaa.

Golffari Bulletin - Uutiskirje
Seuran sisäinen tiedotus toteutetaan viime vuotiseen tapaan sähköisellä Golfari Bulletin uutiskirjeellä. Tavoitteena on, että kaikille seuran jäsenille suunnattuja uutiskirjeitä
toimitetaan kauden aikana vähintään 12 ja pelkästästään naisille suunnattuja
uutiskirjeitä vähintään kaksi. Tietotustoimikunta vastaa myös heinäkuussa pelattavan
West Star ProAm -ammattilaiskilpailun tiedotuksesta.

Internet sivusto
Päivitysten tekemistä ja uutisointia seuramme kotisivuille jatketaan entiseen tapaan.
Tarkoituksena on myös edelleen aktivoida yhdessä junioritoimikunnan kanssa junioreiden
omaehtoista tiedottamista juniorisivuilla

Ilmoitustaulut
Tiedotustoimikunta jatkaa edelleen ilmoitustaulujen sekä ykköstiin info-taulun päivitystä ja
ylläpitoa, sekä huolehtii osaltaan niiden siisteydestä sekä ajan tasalla pitämisestä.

Uutisointi paikallisesti ja valtakunnallisesti
Toimikunta vastaa myös jatkossa seuramme jäsenten kansallisen ja kansainvälisen
golfmenestyksen sekä Messilässä järjestettävien arvokilpailujen uutisoinnista paikallislehtiin,
Greeniä Koko Seutu -sivustolle sekä valtakunnalliseen golfmediaan. Yksi tällainen kilpailu ensi
kesänä on M70-sarjan lyöntipelin Suomen mestaruuskilpailut.

LETAS - Finnish Ladies Open
Toimikunta vastaa kentällämme kesäkuun alussa pelattavan kansainvälisenen LETAS osakilpailun, Ladies Finnish Openin tiedotuksesta sekä isännöi kilpailun aikana Messilään tulevia
median edustajia sekä vastaa mediakeskuksen toiminnasta

Koulutustila
Tiedotustoimikunta toteuttaa kevään aikana koulutus- ja kokoustilan seinille historiakatsauksen
Tiedotustoimikunnan puolesta
Juha Taskinen
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Kokoonpano
Juha Ranivaara (pj), Marko Kumm, Erkki Kortelainen, Veli-Pekka Colliander ja Mervi Suni
Toimikunnan kokoonpano on viisi henkilöä.

Junioritoimikunnan päätehtävä ja tavoitteet
Tarjota Päijät-Hämäläisille lapsille ja nuorille mahdollisuus tutustua golfiin ja harrastaa
sitä oman kiinnostuksensa ja taitotasonsa tasolla. Haluamme antaa lapsille ja nuorille
mahdollisuuden oppia golfin perusteet ja kehittyä hyviksi golffareiksi ja halutessaan jatkaa
golfin pelaamista menestyksekkäästi kilpailutasolle asti. Tehtävänämme on myös kannustaa
lapsia urheilemaan monipuolisesti eri lajeja. Teemme yhteistyötä muiden alueen golf- ja
liikuntaseurojen kanssa.
Kilpailutason tavoitteena on kannustaa juniorit osallistumaan Golfliiton alaisiin kisoihin.
Toimikunnan sisäisiä tavoitteita on huolehtia laadukkaan koulutuksen antamisesta
junioreille, jakaa selkeitä tehtäväkokonaisuuksia jäsenten kesken sekä huolehtia riittävästä
tiedon jakamisesta.

Juniorigolf Messilässä
•
•
•
•
•
•
•
•

Päävastuu valmentamisesta pro Marko Kummilla
Ohjaajille järjestetään koulutusta ja ohjausta junnuohjelmien vetämiseen.
Ohjaajien koulutuksesta ja ohjauksesta vastaa Marko Kumm.
Kesäkausi alkaa toukokuussa, jatkuen päättäjäisiin syyskuussa.
Ryhmät ovat: Rookie-, Peli-, Kilparyhmä
Toiminta on ympärivuotista
Talvikaudella järjestetään sekä fysiikka- että golftekniikkatreenejä.
Kilparyhmän sisägolftreenit alkavat marraskuussa Kauppakeskus Valossa ja
peli- ja rookieryhmän golftreenit alkavat tammikuussa 2018.
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Harjoitteluryhmät
Rookie
		
		

Aloitteleville eli Rookieryhmässä oleville junioreille järjestetään
harjoituksia kerran viikossa. Tähän ryhmään voi kuulua myös juuri green
cardin saaneita lapsia.

Peli		
		

Green cardin suorittaneille, peliryhmään kuuluville järjestetään
harjoituksia kaksi kertaa viikossa.

Kilpa-ryhmä Kilparyhmäläisillä on harjoituksia oman aikataulun mukaisesti
		
Kilparyhmän vetäjä: pro Marko Kumm

Muu toiminta
•
•
•

Toteutetaan kesällä golfleiri yhteistyössä Golfkoulu Marko Kumm kanssa
Järjestetään junioreiden tutustumispäivä/avoimet ovet tapahtuma heti alkukaudesta
Toteutamme Messilässä junnugolfille tukitempaustapahtuman

Viestintä
Tiedottaminen tapahtuu omilla Messilä Golfin junnusivuilla, tarvittaessa sähköpostilla tai
tekstiviestillä. Ryhmissä vastuuvetäjä vastaa oman ryhmänsä tiedottamisesta.
Junioritoimikunnan puolesta
Juha Ranivaara
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Kokoonpano
Kari Rantanen pj, Airi Kankaanpää, Helena Koivula, Marja-Leena Rautakorpi, Raija Saviniemi,
Veli-Pekka Pyrhönen, Jukka Torstila ja Seppo Vehka-aho.

Yleistä
Toiminta on vakiintunut suurelta osin yhteisesti hyväksyttyihin uomiinsa. Ikärajamuutosten
johdosta senioreiden määrä kasvoi melkoisesti. Samassa yhteydessä myös sarjajako muuttui.
Seniorisarjojen nuorempia jäseniä kannustetaan osallistumaan kaikkiin senioritapahtumiin
mahdollisuuksienne mukaan
Kevätkaudelle, sekä myös syksylle, suunnitellaan patikkaretkeä sopivaan lähialueen
kohteeseen. Golfmatkaa on kaavailtu syyskaudelle myös kotimaan kohteeseen.
Talkoisiin ja kentän valvontaan osallistutaan erillisen suunnitelman mukaisesti.

Viikkokilpailut
Sarja aloitetaan kahdella lämmittelyllä ja päätetään yhteen jäähdyttelyyn. Varsinaisia
osakilpailuja on seitsemän ja ne pelataan eri teemoin. Viikkokilpailujen tulosten perusteella
sarjojen parhaat pelaajat kutsutaan Shoot-Out karsintoihin ja sitä kautta edelleen finaaliin,
joka huipentaa kauden lauantaina 8.9.
Lämmittelyjen osallistumismaksu on edelleen kuusi (6) euroa. Ensimmäisen lämmittelyn
maksulla saa Mamma Marian lounaan ja toisen maksulla välipalatarjoilun 10-kioskilla
ao kisan yhteydessä.
Viikkokilpailuissa palkitaan kunkin sarjan paras nais- ja miespelaaja. Lisäksi arvotaan
muutama palkinto. Edelleen on mahdollista pelata myös 9-reiän kierros.
Kaikissa sarjoissa yksi osakilpailu on ns jokeri-kisa, josta pisteet lasketaan kaksinkertaisena.
Kisa on merkitty seniorikalenteriin.
Osallistumismaksu kaikissa sarjoissa on kuusi (6) euroa. Caddiemaster hoitaa tulospalvelun.
Sarjakilpailut aloitetaan tällä kaudella kello 09.00 alkaen.
Sarjajakoja muutetaan tarpeen mukaan, kunhan saadaan kokemuksia osallistujamääristä.
Jokainen sarja, N/M, jossa pelaajia on vähintään kahdeksan (8) pelataan itsenäisenä.
M75 sarjan avaustee on edelleen 48.
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Seuran mestaruuskilpailut
Lyöntipeli
Seniorisarjoista N65, N70, M65, M70 ja M75 pelaavat seuran mestaruuskilpailut ajalla
6.-7.8. seuraavasti: Seniori 6:n yhteydessä 6.8. pelataan sekä viikkokilpailu että seuran
mestaruuskisojen lyöntipelin HCP kierros. Seuraavana päivänä 7.8. pelaavat ne, jotka ovat
selvittäneet Cut:in ja jotka ovat halukkaita, toisen kierroksen, jonka perusteella ratkaistaan
seuran senioreiden SCR mestaruus.
Kaikki muut seniorisarjat pelaavat mestaruudesta 11.-12.8 yleisten sarjojen yhteydessä.
Reikäpeli
Senioritoimikunta järjestää kaikkien omien sarjojensa reikäpelit itse. Sarja pelataan, kun
siihen ilmoittautuu vähintään kahdeksan osallistujaa, muussa tapauksessa sarjoja voidaan
yhdistellä.

Sikspäki
Vakiintunutta tapaa noudattaen järjestetään vankan suosion omaava kuuden osakilpailun Tour,
Sikspäki. Avauskilpailun torstaina 17.5. järjestää Takkula. Finaali on Messilässä lauantaina
15.9. Jokaiseen osakilpailuun pyritään saamaan täysi 20 hengen joukkue.

Aluetour
Touriin kuuluu kaikkiaan kolme osakilpailua. Ensimmäisen osakilpailun järjestää Hartolan Golf
Klubi tiistaina 5.6. ja tourin finaalin järjestää Etelä-Pohjanmaan Golf lauantaina 8.9. Senioreita
kannustetaan osallistumaan myös tähän turneeseen.

Ystävyysottelut
Ystävyysotteluja pelataan vakiintuneet kolme. Hartolaa ja Sarfvikia vastaan pelataan Messilässä
ja Talmaa vastaan vieraissa. Joukkueeseen valitaan pääsääntöisesti yhdeksän (9) miestä ja
viisi (5) naista.

Kymmenen seuran kilpailu
Tällä kaudella järjestelyvastuussa on Tawast Golf ja ottelu pelataan tiistaina 4.9.
Joukkueen kokoonpano on kahdeksan miestä ja neljä naista. Toimikunta on varannut
kaikkien kilpailumaksun kuluarvioonsa.

Muut tapahtumat
Ladies Finnish Open
Kansainvälinen naisten Eurooppa Tourin karsintakiertueen osakilpailu pelataan Messilässä
5.-9.6. välisenä aikana oheistapahtumineen. Kaikkien GKS-kenttien vaihtopäiviä voidaan
käyttää 5.-8.6. välisenä aikana osakkaiden omaan pelaamiseen.
Toimitsijatehtäviin tarvitaan henkilöstöä erillisen suunnitelman mukaisesti.
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Kesäteatteri
Perineinen tapahtuma, jo kolmattatoista kertaa ja paikkana Heinola, heti juhannuksen
jälkeen tiistaina 26.6. Lähtö klubin alaparkista kello 16.00.
VM 70 sarjan SM kisa
Pelataan 14.–15.8. Messilässä. Seniorit ovat lupautuneet järjestelyvastuuseen.
Vaihtopäivät
Osakkailla on mahdollisuus pelata yksi maksuton pelikierros jokaisella GKS kentällä,
ajalla 1.5.–30.6. ja 1.8.–31.9. arkisin (ma-pe).
Kuntogolf
Kuntosalitoimintaa jatketaan, seurantaa ja testejä kehitetään.
Torstaikahveet
Jatketaan viikkotapaamisia pelikauden ulkopuolella hyvänä apuna tiedon jakamisessa
nettiviestinnän ohella.
Muu toiminta ja päivämäärät on kirjattu senioreiden kausikalenteriin.

KULUARVIO VUODELLE 2017
Ystävyysottelut
MeG – HaGK		
MeG – SGC		

28 x 25 €		
28 x 25 €		

700 e €
700 e €

Kilpailumaksut
10 – seuraa		

12 x 40e		

480 e

Palkinnot
Shoot Out		

4 x 6h x 50e		

1200 e

Muut
Kuntosali				

500 e

Toimikunta
Kokouskahvit, Päättäjäiset, Ideariihi		

520 e

		
Yhteensä					4100 e
Senioritoimikunnan puolesta
Kari Rantanen
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SENIORIKALENTERI 2017

• Rokkapileet
su 11.2.
• Oy:n vuosikok
ti 20.2.
• Ry:n vuosikok
ma 19.3.
• Infotilaisuus
to 26.4.
• Lämmittely 1
ma 7.5.
Pb
• Lämmittely 2
ma 14.5.
Lp HCP
• Sikspäki 1
to 17.5.
LG
• Senior 1
ma 28.5.
Lippukilpailu
• Sikspäki 2
to 31.5.
IGS
• LET Access
ti 5.- la 9.6.
Ladies Finnish Open
• AlueTour 1
ti 6.6.
Tawast Golf
• Senior 2
ma 11.6.
Pb
• Sikspäki 3
to 14.6
ViGS - Classic
• MeG - HaGK
ma 18.6.
Seuraottelu
• Senior 3
ma 25.6.
Pb
• Teatteriretki
ti 26.6.
• Senior 4
ma 9.7.
Parikilpailu
• Senior 5
ma 23.7.
Lp HCP, puttisakko
• Sikspäki 4
to 26.7.
HaGK
• MeG - SGC
ti 31.7.
Seuraottelu
• GT – MeG		
Seuraottelu, Talma ilmoittaa ajankohdan
• MeG – GT
ma 7.8.
Seuraottelu Pb
• Senior 6
ma 6.8.
Mestaruuskisojen Lp, HCP mestaruus
ti 7.8.
Mestaruuskisojen Lp, SCR mestaruus
• VM 70 SM
ti 14.8.-ke 15.8.
• Senior 7
ma 20.8.
Pb, Jokeri
• Sikspäki 5
ke 22.8.
KanG
• 10 seuraa
ti 4.9.
Tawast Golf
• Shoot-out
la 8.9.
• Sikspäki Fin
la 15.9.
MeG
• Jäähdyttely
ma 17.9.
Pb
• Päättäjäiset
la 22.9.
• Kuuhullut
tapahtuma avoin
• Lihanhimo
la 20.10.
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Toimintasuunnitelma 2018

NAISTOIMIKUNTA
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Kokoonpano
Satu Suihko (pj), Pirjo Hämäläinen, Mervi Lehtinen, Outi Sarkkinen, Maritta Suojärvi
ja Pia Vahe

Naistoimikunnan toiminnan tavoitteet kaudella 2018
Naisten toiminnan painopiste on naispelaajien aktivoinnissa ja pelitaitojen kohentamisessa.
Kaudella 2018 markkinoidaan naisten tapahtumia aktiivisesti kaikille seuran naisjäsenille.
Naisten tapahtumissa pyritään huomioimaan seuran naisjäsenet mahdollisimman laajasti
riippumatta pelitasosta tai iästä ja tarjoamaan jäsenistölle erilaisia mahdollisuuksia osallistua
toimintaan.

Kauden 2018 naisten tapahtumia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Naisten kauden avajaiset ti 8.5.
Naisten sunnuntai 10.6.
Gloria Lady Cup -osakilpailu Messilässä la 16.6.
Perjantain 9 väylän peli-illat
Seuraottelu Lahden Golfin kanssa
Naisten kolmen seuran (Hyvinkää, Messilä ja Tawast) ystävyysottelu Messilässä
Naisten ystävyysottelu Aulangolla
Mahdollinen kesäretki
Viis Leideistä Messilän osakilpailu la 1.9
Eclectic (tuotto tyttöjunioreiden stipendeihin)
Pelaa 100 (Golfliiton järjestämä kilpailu)
Naisten kauden päättäjäiset

Lisäksi kauden ohjelmassa on opetustunteja naisille ja vuoden Ladyn valinta.

Opetusta naisille
Naisten pelitaitojen kohentamiseksi tilataan seuran pro Marko Kummilta naisille
opetuskertoja seuraavasti:
•
•
•

4 x lähiopetus 6 henkilöä/ryhmä arki-iltaisin kello 17.30 jälkeen
4 x rangeryhmä 4-6 henkilöä/ryhmä arki-iltaisin kello 17.30 jälkeen
3 x 4 hengen opetusta kentällä, 5 väylää, hinta 120 euroa/ryhmä

Eclectic
Pelataan Eclectic-kisaa, jossa pelaaja pyrkii touko-kesä-heinä-elokuun ajan saavuttamaan
mahdollisimman hyvän kertymätuloksen. Vain täyden 18 reiän kierroksen tulokset kelpaavat,
kierrosten määrä rajoittamaton. Osallistumismaksu 2 e/kierros, tuotto ohjataan Messilän
tyttöjuniorien stipendeihin.
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Viis Leideistä -kiertue
Kauden aikana pelataan Greeniä Koko Seudun -kentän (2017 kiertueella Hartola, Iitti,
Kanava, Lahden Golf, Messilä ja Vierumäki) perinteistä naisten Viis Leideistä -kiertuetta.
Kilpailumuoto 18 reikää, PB HCP punainen tee, maksimi kilpailutasoitus 36. Henkilökohtaisessa kiertuekilpailussa palkitaan kolme parasta pb-tulosta ja paras scratch-tulos.
Tulokseen lasketaan kiertueen viidestä osakilpailusta neljän parhaan osakilpailun tulos.
Lisäksi jokaisesta osakilpailusta palkitaan kolme parasta henkilökohtaista pb-tuloksen
saavuttanutta pelaajaa sekä paras scratch-tulos.

Vuoden Lady
Kauden päätteeksi valitaan 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 vaikuta valintaan.

Tyttöjunioreiden stipendit
Jaetaan kausien 2015–2017 tavoin tyttöjunioreille stipendit. Stipendit rahoitetaan
Eclecticin osallistumismaksuilla.

Tiedottaminen
Kauden tapahtumista tiedotetaan naisten uutiskirjeillä, seuran kotisivuilla ja Facebook-sivuilla,
Nexgolfin kautta sekä tekstiviesteillä. Lisäksi seuran uusia jäseniä pyritään lähestymään henkilökohtaisesti.

Kauden 2018 budjetti
Naisten avajaiset
600,00			
Naisten avoin kisa
500,00
Naisten sunnuntai / kesäretki
750,00
Perjantain peli-illat x 3
50,00
Viis leideistä kulut, GKS			
- Palkinnot
220,00
Palkinnot
400,00		
Seuratarjoilut, LG–MeG
320,00		
Kauden päättäjäiset
200,00		
Naistoimikunnan kokouskulut
150,00
- Ladygolf-päivä 20.1.2018
40,00
- Keski-Suomen lafykapteenit 17.2.2018
50,00		
Naisten uutiskirjeet
600,00		
Postituskulut (kirjeet uusille naisjäsenille)
50,00		
Stipendit tyttöjunioreille
0,00 Eclectic tuotoista
Muut kulut
70,00
Yhteensä		

Naistoimikunnan puolesta
Satu Suihko

4 000,00

Budjetti ja toteutunut
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MESSILÄN GOLF RY
						2017 		2017 		
						budjetti
tot 		

2018
budjetti

Liittymis/Jäsenmaksu aikuinen 		
Liittymis/Jäsenmaksu alle 18 v 		

0/99 		
0/50 		

0/99
0/50

97306
96076 		

100000

0/99 		
0/50 		

Varainhankinta 2018 yhteensä x) 				
Jäsenmaksutuotot 				101000

Suomen Golflehti
Suomen Golfliiton jäsenmaksut 		
-32016
-30453
-30585
-31000
-31000
-31000
Taloushallinto (+ kaikki toimistokulut)		
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

Kapteeni/Seuran edustaminen/ystävyysottelut -4500 		

Sääntötoimikunta 				-500 		-451 		
-4954 		

-500
-2500

Opetustoiminta 				-9672 		-8060 		

-8400

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

0
-240
-1178
-360
-166
0
-500
-200
0

Kassatilanne 				61 		-1249 		
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