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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 2018 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 päätösjuhlaa  
juhlittiin päättäjäiskilpailun Combattimento di Galli -merkeissä 6.10. 

Messilä golfissa järjestettiin viikonloppuisin kuusi yleistä avointa kilpailua, naisten Gloria Lady 
Cup - Catmandoo Ladies Open, sekä ProAm, nyt nimellä WestStar ProAm, jonka tuotto lahjoi-
tettiin junioritoiminnalle. 24H -tapahtuma kesäkuussa lahjoitti tuottonsa niin ikään junioritoi-
minnalle jo neljäntenä peräkkäisenä vuonna. Kaudella järjestettiin Greeniä Koko Seutu -kilpai-
lusarjat yhteistyössä Lahden alueen lähikenttien kanssa. Kesäkuun alussa Messilässä pelattiin 
naisten Eurooppa Tourin haastajakiertueen, LETASin osakilpailu, Viaplay Ladies Finnish Open. 
Sen onnistumisesta vastasi n. 100 vapaaehtoisia seuran jäsentä talkootyönä. Elokuussa kent-
tämme isännöi vielä senioreiden SM M70 Tourin kilpailua.

Elokuussa (4.8.) pelattiin järjestyksessään 20. MeG–Niitvälja seuraottelu ja samassa yhteydes-
sä juhlittiin Messilässä seuran 30 v juhlaa. Seuraottelu päättyi huikein kotijoukkuelukemin 
14–2. Tawastin seuraottelu pelattiin 8.9. vuorostaan Tawastissa, jonne kiertopalkinto jätettiin 
tuloksella 9–7.

Jäsenistö
Jäsenmäärä oli kauden lopussa 1073 (v.2018 1080) jäsentä, josta miehiä 718 (716) ja naisia 
355 (364).  Näistä on alle 22 -vuotiaita poikia 68 ja tyttöjä 30. Uusia jäseniä hyväksyttiin  
yhteensä 68. Yhdistyksen jäsenmäärässä oli nettovähennystä -7 jäsentä.

Messilän Golf ry:n hallinto
Kaudella 2018 yhdistyksen puheenjohtajana on ollut Ilkka Varmavuo ja kapteenina Jarkko 
Kella. Johtokunnan jäseninä olivat Satu Suihko (naisten kapteeni), Kimmo Lempinen, Juha 
Taskinen, Olli Selin, Kari Rantanen, Erkki Kortelainen ja Juha Ranivaara. Arja Byman hoiti 
toiminnanjohtajan ja rahastonhoitajan tehtäviä. Johtokunta kokoontui kaudella kuusi 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.

MESSILÄN GOLF RY
Yhdistyksen säännön mukainen toimintakertomus kaudelta 2018
 



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 
Satu Suihko   Naistmk     liite 7  
Erkki Kortelainen  Sääntötmk    liite 8  
Toteutunut talous       liite 9

Tiedotustoimikunta
Golfyhteisön tiedotustoiminta hoidettiin Messilä Golf Oy:n kautta. Kauden aikana julkaistiin 
yhdeksän kertaa sähköinen Uutiskirje ja lisäksi www-sivuilla tiedotettiin kilpailu-uutisia.  
Toimikunnat julkaisivat omia uutiskirjeitä ja ajankohtaisia tiedotteita. Muita tiedotteita tehtiin 
tarpeen mukaan, mm. teksti- ja nettiviestein. 

Koulutus ja valmennustoiminta
Koulutus- ja valmennustoiminnasta vastasi Golfkoulu Marko Kumm. Junioreille järjestettiin 
ohjattuja harjoituksia eri tasoryhmässä ja green cardin suorittaneiden junioreiden pelioikeuksia 
ja kilpailukuluja tuettiin Meg Juniorituki Oy:n kautta.

Taloudellinen tilanne
Yhdistyksen talous toteutui -11.946,62 euroa alijäämäisenä. Alijäämä johtui Meg Juniorituki 
Oy:n myynnistä Messilä Golf Oy:lle. Taseella olleesta osakkeiden arvosta osa on tuloslaskelman 
kautta tullut alaskirjatuksi, yhteensä 10 298,86 euroa. Tilikauden tulos muuten on ollut 
-1 647,71 euroa. Johtokunnan erillispäätöksellä kaudella ei peritty liittymis/jäsenmaksua. 

Meg Juniorituki Oy
Messilän Golf Ry:n omistama Meg Juniorituki Oy siirtyi huhtikuussa 2018 tehdyllä kaupalla 
Messilä Golf Oy:n tytäryhtiöksi yhdistyksen vuosikokouksen päätöksen mukaisesti.

Tilinpäätös 
Yhdistyksen yhtiön tilinpäätösten laatimisessa on noudatettu pien- ja mikroyrityksen 
tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista annetun asetuksen (PMA) mikroyrityssäännöstöä.  
Toiminnantarkastajana toimi Pekka Vastamäki. 
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Kokoonpano
Kimmo Lempinen (pj), Juha Ranivaara 

Kokoontuminen
Klubitoimikunta kokoontui kaudella 2018 muutaman kerran ennen tapahtumia.

Toiminta
To 26.4. klo 17.00 Klubin siivoustalkoot jäsenille, 
jossa klubin ympäristö haravoitiin ja puutarhakalusteet nostettiin esiin.  
Talkoolaisille oli tarjolla kahvia ja sämpylöitä ja makkaraa.

Ti 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 21.6. klo 17.00 Mid Night Sun by GolfPoint -kilpailu,
pelattiin 15 reiän scramble kahden hengen joukkueilla. Päheimmät golf-pöksyt palkittiin
ja nautittiin grilli bufee. Kilpailun loistavat palkinnot lahjoitti Golf Point.

La 4.8. klo 14.00 Messilä Golf 30v -juhlakilpailu,
pelattiin foursome-kilpailuna arvotuin kahden hengen joukkuein. Kilpailun jälkeen
nautittiin Italialaisen antipasti-pöydän antimista. Musiikista vastasi Kari Turpeinen.

La 6.10. klo 11.00 Päätöskilpailu Combattimento di Galli, 
pelattiin 4 hengen Best ball joukkue kisa. Ennen kilpailua jaettiin reikäpelipalkinnot ja  
laskettiin klubilippu. Kisan jälkeen nautittiin Mamma Marian “Kukko”-bufeesta palkittiin
päivän onnistujat. 

Kulubudjetti
Klubitoimikunta ylitti hiukan omaa budjettiaan 30v. tapahtuman johdosta.

Klubitoimikunnan puolesta
Kimmo Lempinen

Toimintakertomus 2018
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Toimintakertomus 2018
KAPTEENI LIITE 2

Koulutukset
Greencard-kurssilaisille pidettiin yhteensä neljä sääntökoulutusta kesän aikana. Koulutukset 
pidettiin totuttuun tapaan niin, että ensimmäinen tunti käytiin kirjallista koetta läpi koulutus-
tilassa ja toinen tunti käveltiin kentällä sekä seurattiin pelaavia ryhmiä, että käytiin konkreet-
tisesti läpi sääntöjen sisältöä kenttäolosuhteissa.

Seuran ystävyysottelut
Seuraottelut pelattiin kaudella 2018 Hämeenlinnassa sekä Messilässä (NG). 

NG-Meg
Messilä Golfin ja Niitvälja Golfklubin välinen seuraottelu pelattiin tänä vuonna Messilässä 4.8. 
Seuramme täyttäessä 30 vuotta oli myös tämänvuotinen seuraottelu erityinen, sillä oli järj-
estyksessään jo 20. Messilä näytti tänä vuonna vieraille kaapin paikan lukemin 14–2, joten 
ainakin seuraavan vuoden pysti on ihailtavana klubin hyllyllä. Edellisen kerran kun Tallinnalaiset 
Messilässä vierailivat, oli pytty “unohtunut” palkintokaappiin. Pystin lisäksi Virolaiset ystävämme 
luovuttivat seurallemme 30-vuotislahjaksi upean pihlajan.  
TawG-MeG
Lauantaina 8.9 pelattiin järjestyksessään jo 29. seuraottelu Tawast golfia vastaan Hämeenlinnassa. 
16-henkiset joukkueet starttasivat aurinkoisessa syyssäässä klo 11 puheenjohtajien johdolla 
kilpaladulle.

Päivä jatkoi lämpenemistään samalla, kun ottelut etenivät tilanteiden vaihdellessa jatkuvasti. 
Ensimmäisen ryhmän saavuttua klubille oli tieto muista otteluista saavuttanut jo kärkiryhmän. 
Messilä hallitsi hienoisesti kenttätapahtumia, mutta muutaman hetken jälkeen alkoi koti-
joukkueelle ropista pisteitä ja ottelu tasoittui tilanteeseen 4–4.

Ottelun ratkeamista saatiin odottaa aina viimeisiin ryhmiin saakka, jonka jälkeen tiukan ottelun 
voittajaksi 9–7 lukemin julistettiin kotijoukkue Tawast. 

Kotijoukkueet ovat nyt 5 vuotta putkeen vieneet ottelun nimiinsä. Ensi vuotta ajatellen tuota 
putkea on lähdettävä jatkamaan, kun pelataan seuraottelun 30-vuotis juhlakilpailu Messilässä.

 
West Star Pro-Am Invitational
Nyt kolmannen kerran järjestetty ammattilaiskilpailu keräsi 14 suomen kärkiammattilaista 
Messilään. Voittajaksi uudella kenttäennätyksellä (-5) golfasi Jaakko Mäkitalo. Tapahtumalla 
kerättiin jälleen juniorityön hyväksi n. 6500�ensi kauden tarpeisiin. 

Budjetti
Kaudelle asetettu tavoite ylittyi n. 700 eurolla seuraottelujärjestelyjen johdosta.

Jarkko Kella
Kapteeni



Toimikunnan kokoonpano
Olli Selin (pj), Satu Suihko, Jarkko Kella, Erkki Kortelainen, Joonas Ehrukainen,  
Tomi Kaitarinne ja Teemu Sinivirta.

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

Kilpailutoiminta

Kansallinen
Kuluneena kautena menestys SM-tasolla oli yksi kaikkien aikojen parhaita. 

Järjestimme SM M70 lyöntipelikisat omalla kentällämme.

M70 lyöntipeli kultaa sai henkilökohtaisessa sarjassa Markku Utti. Samassa kisassa Pekka 
Laine sai pronssia. Yhtä aikaa pelattu joukkuekilpailu tuotti myös kultamitalin. Joukkueessa 
pelasivat Markku Utti, Pekka Laine ja Erkki Kortelainen. 

Kotkassa pelattiin SM M65 joukkuekilpailu, josta kotiin tuomisena kultamitali. Joukkueessa 
pelasivat Markku Utti, Erkki kortelainen ja Markku Koskela.

SM reikäpelit M70 pelattiin Espoossa, josta kotiin tuomisena jälleen kultamitali  
Erkki Kortelaisen ja pronssimitali Markku Koskelan toimesta.

Kansainvälinen
Järjestimme kesäkuussa naisten Eurooppa Tourin haastajakiertueen, LETASin osakilpailun, 
Viaplay Ladies Finnish Openin yhdessä Golfliiton kanssa. 

Jäsenkilpailut
Kilpailutoimikunnan alaisuudessa pelattiin seuran mestaruuskilpailut lyönti/reikäpeleissä.
Voittajat lyöntipeli    Voittajat reikäpeli
Miehet                Jarkko Kella Miehet                Henri Vatanen
Naiset                 Tuuli Kilpeläinen Miehet 50-64      Seppo Kouvonen
Seniorimiehet     Jukka Humalainen Miehet 65-74      Rauli Rapo 
Seniorinaiset      Susanna Keskikylä Miehet 75-         Jukka Torstila

 
Open kilpailut
Avoimia kilpailuita pelattiin viisi. Osallistujia oli enemmän kuin edellisvuonna.  
Järjestelyistä vastasivat kilpailutoimikunta yhdessä sponsoreiden kanssa. 

Kulubudjetti kaudella 2018
Kilpailutoimikunta alitti sille varatun budjetin n. 2500 eurolla.

Kilpailutoimikunnan puolesta
Olli Selin

Toimintakertomus 2018
KILPAILUTOIMIKUNTA LIITE 3



Toimintakertomus 2018
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Kokoonpano
Juha Taskinen (pj), Ilkka Varmavuo ja Arja Byman 

Yleistä
Kaudella 2018 pelattiin Messilässä naisten Eurooppa Tourin haastajakiertueen,  
LETASin osakilpailu, Viaplay Ladies Finnish Open. Toinen valtakunnallisissa golfemedioissa
palsta- ja ruututilaa saanut tapahtuma oli West Star Pro Am.

Uutisointi paikallisesti ja valtakunnallisesti
Tiedotustoimikunta vastasi Viaplay Ladies Openin tiedotuksesta sekä mediayhteyksistä. Messilä 
Golf sai kilpailun myötä paikallisesti erinomaisesti näkyvyyttä. Muutaman ennakkojutun lisäksi 
Etelä Suomen Sanomat julkaisi kilpailusta kolme lähes aukeaman kokoista juttua, jotka olivat 
luettavissa myös Etlarin verkkolehdessä. Lisäksi kilpailutapahtumista uutisoitiin päivittäin 
Golfliiton ja LETASin verkkosivuilla sekä sosiaalisessa mediassa. Myös Golflehden printtiversiossa 
oli kilpailusta usean sivun juttu. Myös kentällämme pelattu West Star Pro Am ammattilaistapahtu 
uutisoitiin mm. Golfpisteen sivuilla, jossa oli nähtävissä myös tapahtumasta tehty video. 

Golffari Bulletin - Uutiskirje
Golffari Bulletin ilmestyi kaudella 2018 sähköisenä uutiskirjeenä. Uutiskirjeitä lähetettiin  
kauden aikana kaikkiaan 12 joista kolme oli suunnattu pelkästään naisille. 

Internet sivusto
Tiedotustoimikunta jatkoi seuran edellisvuonna uusittujen kotisivujen kehittämistä 
sekä vastasi niiden sisällön tuotannosta.  

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

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 10; 
pro Marko Kumm sekä ohjaajat Juha Ranivaara, Veli-Pekka Colliander, Seppo Kouvonen, 
Erkki Kortelainen, Linda Laatikainen, Jari Laakso, Mikko Nykter, Mervi Suni ja Niina Nurjami. 
Talven fysiikkaharjoituksista vastasi Jari Laakso. Lisäksi peliryhmän talven golfharjoituksista 
vastasi Erkki Kortelainen. 

Toiminta
• Juniorikauden avajaistapahtuma ja avoimet ovet klubilla
• 24 h junnugolfin hyväksi
• 24 h Open / avoin kilpailu Messilän junioreiden hyväksi
• West Star Pro Am-kisa Messilän junioreiden hyväksi
• Golfkoulun junnuleiri 2018, sponsorina Mikko Ilonen
• Juniorikauden päättäjäiset klubilla

Fysiikkatreenit

Talven fysiikkatreenit jatkuivat maaliskuun loppuun Lahden Kärpäsen koulun salissa.  
Harjoituksiin osallistui junioreita sekä peli- että kilparyhmästä.

Harjoitteluryhmät

Rookie Ohjatut harjoituksen kerran viikossa.

Peli  Ohjatut harjoitukset kaksi kertaa viikossa.  
  Lisäksi joka kolmannet harjoitukset pelikierroksena kentällä.

Kilpa  Ohjattuja harjoituksia oli kolme kertaa viikossa sekä yhdet omatoimiset viikossa.  
  Lisäksi viikko-ohjelmaan kuului vähintään kaksi pelikierrosta.

Toimintakertomus 2018
JUNIORITOIMIKUNTA
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Kauden 2018 palkitut juniorit
Rookieryhmä
Kauden tyttögolfari: Frida Ranivaara
Kauden kehittyjä: Mikael Sykkö
Mukava golfkaveri: Otto Haataja
 
Peliryhmä
Kauden tyttögolfari: Eeva Aaltonen
Kauden kehittyjä: Lina Lindqvist
Mukava golfkaveri: Onni Hinneri
 
Kilparyhmä
Kauden tulokkaan palkinto: Emil Hämäläinen
Kauden tasoituksen pudottaja: Lina Lindqvist
Antin Malja: Saga Nurmi
Teknisesti kehittynein: Tuuli Kilpeläinen
Golf lahjakkuus: Teemu Tiainen

 
Juniorimestaruus
Kanava Golfissa Catmandoon kisan yhteydessä pelattu juniorimestaruus (lyöntipeli hcp).

1. Saana Hyvönen
2. Emil Hämäläinen
3. Kalle Hinneri

Talous
Junioritoiminnan taloudesta on vastannut MeG Juniorituki Oy

Junioritoimikunnan puolesta
Juha Ranivaara
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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. Airi Kankaanpää  
pyysi kesällä vapautusta ja hänen tilalleen valittiin Pirjo Julkunen.

Kilpailutoiminta
Seuran huippuseniorit kilpailivat entiseen tapaan menestyksekkäästi FST:n eri kisoissa.  
Aluetourille osallistui valitettavan vähän Messilän senioreita. Aluetourin kilpailuajankohdat  
ja paikat löytyvät Golfsenioreiden kotisivuilta.

Sikspäki jatkaa historiaansa GKS-alueen senioreiden kuuden seuran ja kuuden osakilpailun 
yhteisenä kisana. Pelisuorituksia kauden aikana kertyi yli 600. Seurojen kilpailun voitti Lahden 
Golf, toiseksi sijoittui Hartolan Golfklubi ja kolmanneksi Kanava Golf. Naisten sekä miesten  
sarjojen parhaat pelaajat olivat Takkulan Riitta Rygh ja Iitin Kari Vaalgamaa.

Senioreiden viikkokilpailut pelattiin entiseen tapaan: kaksi lämmittelykisaa, seitsemän  
osakilpailua ja yksi jäähdyttelykisa. Kausi päätettiin kutsukilpailuna pelattuun Shoot-Out kisaan. 
Osallistujia osakilpailuissa oli noin 70 kisaa kohti, näin ollen 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, samoin kuin reikäpelien tulokset ovat myös seniorisivuilla.

Ystävyysottelut
Seuraotteluja oli perinteiset kolme: Hartola, Sarfvik ja Talma. Kotiotteluissa Hartola vei voiton, 
mutta Sarfvik voitettiin, vierasottelu Talmaa vastaan voitettiin. Kymmenen seuran ottelu  
pelattiin Tawast Golfin isännöimänä syyskuun alussa. Messilän menestys oli vaatimaton.

Muut tapahtumat
Torstaikahvit ovat edelleen pysyneet ohjelmassa kilpailukauden ulkopuolella ja aina on  
osallistujia ollut. Kuntosalin suosio on laantunut, joten ensi kautena sitä ei jatketa.

Laskiaisrieha eli rokkapileet laskiaissunnuntaina katkaisi talvikauden, leikkimielisten  
kilpailujen ja hernesopan merkeissä.

Huhtikuussa pidettiin jo vakiintunut info-tilaisuus Osuuspankin kerhohuoneella.  
Tilaisuudessa käytiin läpi tulevan kauden ohjelma ja aloitettiin ilmoittautumiset  
kesäteatteriin. Teatteripaikat menivät kerralla lähes kaikki.

Toimintakertomus 2018
SENIORITOIMIKUNTA
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Kesällä tehtiin retki Artjärvelle Töyrylän kartanoon. Retki esittelyineen oli  
mielenkiintoinen ja keräsi osallistujia parikymmentä.

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

Kansainvälisenä kilpailutapahtumana Messilässä pelattiin kesäkuun alussa Viaplay Ladies  
Finnish Open, naisten Eurooppa Tourin karsintakiertueen osakilpailu. Kansallisena kisana 
elokuun puolessa välissä pelattiin VM70 sarjan SM kilpailu. Seniorit olivat molempien  
tapahtumien järjestelyissä mukana.

Vuoden senioriksi valittiin Lauri Ojapalo. Valinnan suoritti perinteisesti edellisen vuoden  
seniori Airi Kankaanpää perusteluinaan Laurin luotettavuus ja positiivinen energisyys.

Lihanhimo eli kinkkukisa pelattiin lokakuun lopulla. Olosuhteet olivat hyvät, mm kesägriinit 
käytössä ja osallistujia runsaat 30. Kinkut luovutettiin voittajille jouluviikolla.

Kuluarvio
Toimintasuunnitelmaan laadittu kuluarvio on pitänyt paikkansa, eikä ylityksiä tullut.

Senioritoimikunnan puolesta
Kari Rantanen



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

Naistoimikunta kokoontui kauden aikana 7 kertaa. 

Kausi 2018
Naisten toiminnan painopiste on naispelaajien aktivoinnissa ja pelitaitojen kohentamisessa. 
Pyrimme tarjoamaan koko naisjäsenistölle monipuolisia tapahtumia ja mahdollisuuksia  
osallistua toimintaan pelitasosta ja iästä riippumatta sekä rohkaisemaan ja aktivoimaan  
seuran naisjäseniä pelaamaan kilpailuja ja pitämään tätä kautta tasoitustaan aktiivisena.  

Kaudella 2018 toivotettiin lajin pariin henkilökohtaisesti tervetulleiksi kaikki green card  
-kurssin käyneet naiset ja naistoimikunta markkinoi naisten tapahtumia kaikille seuran  
naisjäsenille käytettävissä olevissa kanavissa. Tapahtumissa pyrittiin huomioimaan seuran 
naisjäsenet mahdollisimman laajasti riippumatta pelitasosta tai iästä ja tarjoamaan  
jäsenistölle erilaisia mahdollisuuksia osallistua toimintaan. 

19. golfseurojen Ladykapteenien kokoukseen lauantaina 20.1. Helsingissä osallistuivat 
Katariina Martikainen, Satu Suihko ja Outi Sarkkinen. Tapahtuma oli maksuton. 
 
 
Kauden 2018 tapahtumia

Naisten kauden avajaiset  
Naisten kauden avajaisiin Kauppakeskus Valossa Cafe Idassa tiistaina 8.5. osallistui 61 leidiä. 
Avajaisten ohjelmaan kuului yhteinen iltapala sekä info kauden tapahtumista. Näiden jälkeen 
siirryttiin Golfpointin tiloihin, jossa ohjelma jatkui kuohuviinitarjoilulla, Pro Marko Kummin 
pikaklinikalla ja tulevan kauden golf-muotinäytöksellä. 
 

Opetusta naisille
Naistoimikunta organisoi kauden aikana kuusi ryhmäopetustuntia naisille kahdella eri teemalla. 
Seuran pro Marko Kumm piti alkukaudesta kolme naisille suunnattua 1,5 tunnin opetuskertaa 
lähipelialueella sekä kolme 1,5 tunnin opetuskertaa rangella. Osallistujia tunneille oli muka-
vasti, mutta vapaita paikkojakin jäi. 

Toimintakertomus 2018
NAISTOIMIKUNTA
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Naisten sunnuntai - kesäretki 
Valtakunnallista naisten sunnuntaita 10.6. vietettiin, LETAS kilpailun varattua kentän samalla 
viikolla, tällä kertaa kesäretken merkeissä. Vierailukohteeksi valikoitui erinomaisessa kunnossa 
ollut Kullo Golf. Naisia retkelle osallistui 22.  Ruokailut ennen ja jälkeen kierroksen olivat erin-
omaiset ja runsas palkintokattaus varmisti sen, että moni messiläläinen palasi kotiin raskaam-
pien kantamusten kanssa kuin mennessä.

Perjantain peli-illat
Kaudella järjestettiin kaksi leikkimielistä yhdeksän väylän peli-iltaa. Kesäkuussa pelimuotona 
oli scramble, elokuussa kaksi mailaa ja putteri. Kesäkuun pelikeli verotti osallistujamäärää, 
mutta 4 urheaa pelaajaa ilmoittautui säätä uhmaaman. Elokuun ilta keräsi 10 pelaajaa.

Kolmen seuran ystävyysottelu
Naisten kolmen seuran (Tawast Golf, Hyvinkää Golf ja Messilä Golf) ystävyysottelu pelattiin 
10 hengen joukkueilla Messilässä lauantaina 26.5. Pelimuotona oli 18 reiän tasoituksellinen 
pistebogi ja joukkueen tulokseen laskettiin viiden parhaan pelaajan tulos (Hyvinkäältä osallis-
tui vajaa joukkue, 5 henkeä). Ystävyysottelun voitti Messilä (162 pistettä), toiseksi tuli Tawast 
(158) ja kolmanneksi Hyvinkää (138). 

Naisten avoin kilpailu – Gloria Lady Cup
Naisten avoin kilpailu pelattiin lauantaina 16.6. yhteislähtönä kello 9.00 alkaen. Kilpailu toimi 
samalla karsintakilpailuna valtakunnalliseen naisten Gloria Lady Cupiin. Kisan pääsponsori  
Catmandoo palkitsi kolme parasta pelaajaa kahdessa eri sarjassa. Lisäksi palkintojenjaossa 
mukana olevien kesken arvottiin Kukkapiin ihastusta herättäneet kukka-asetelmat. Messilän 
naisista Gloria Lady Cupin finaaliin Lakesideen itsensä pelasivat Heidi Rintala ja Arja Mäki. 

Ystävyysottelu MEG-AGK
Kaudesta 2014 alkaen Messilän ja Aulangon ladyt ovat vuorovuosina tehneet omakustanteisen 
pelimatkan toisen seuran kentälle. Kaudella 2018 oli Messilän vuoro vierailla Aulangolla ja  
ystävyysottelu pelattiin sunnuntaina 9.9. Pelimuotona oli 18 reiän tasoituksellinen pistebogi 
ja joukkueen tulokseen laskettiin kolmen parhaan pelaajan tulos. Sivukilpailuna palkittiin myös 
alhaisin puttien lukumäärä. Messilästä oli mukana kuusi osallistujaa. Aulangon naiset veivät 
ottelun pistein 111-95. 

Seuraottelu MEG-LG
Kaudesta 2013 alkaen pelattua seuraottelua Lahden Golfin ladyjen kanssa jatkettiin. Tapah-
tuman tavoitteena on innostaa naispelaajia pelaamaan reikäpeliä ja lisätä seurojen välistä 
yhteistyötä. Pelattiin kaksi 18 väylän ottelua, ensimmäinen heinäkuussa Takkulassa ja toinen 
elokuussa Messilässä. Joukkueisiin valittiin ladykapteenien toimesta pelaajat kahdesta eri 
tasoitusryhmästä. Kahden pelipäivän yhteenlasketulla tuloksella 14,5–9,5 voittopokaali jäi 
vuodeksi Messilän joukkueen haltuun.
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Naisten kauden päättäjäiset
Naisten kauden päättäjäiset järjestettiin lauantaina 29.9. Tapahtumassa pelattiin 18 väylän  
parikisa greensome pelimuodolla, joka keräsi paljon kiitosta. Kisan ja yhteisen ruokailun  
jälkeen palkittiin päivän kisan voittajien lisäksi kauden eclectic-voittajat ja julkistettiin  
Vuoden Lady 2018. Arvontapalkinnot ilahduttivat niitäkin, jotka eivät ihan yltäneet  
palkinnoille päivän kilpailussa. 

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. 

Eclectic
Naiset pelasivat kesä-, heinä- ja elokuun ajan Eclectic-kisaa, jossa pelaaja pyrki saavuttamaan 
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 (55 lyöntiä) pelasi Katariina Martikainen ja parhaan 
scratch-kertymätuloksen (76 lyöntiä) kolmen kuukauden aikana saavutti Pirjo Hämäläinen joka 
voitti saman tulokseen pelanneen Tiina Väätäisen paremmalla viimeisen 6 reiän tuloksella. 

Eclectic-kisan tuotto käytettiin tyttöjunioreiden stipendeihin. Stipendin myöntämisperusteet 
olivat: aktiivinen ja kauden aikana omalla tasollaan kehittynyt tyttöpelaaja, joka on kiva peli-
kaveri kaikille. Juniorien ohjaajat valitsivat stipendin saajiksi rookie-ryhmästä Frida Ranivaaran 
ja peli-ryhmästä Eeva Aaltosen.

Viis Leideistä -kiertue
Kauden aikana pelattiin perinteistä Viis Leideistä -kiertuetta. Osakilpailuja oli kaudella 2018 
kuusi (Kanavagolf, Hartola, Iitti, Vierumäki, Lahden Golf ja Messilä) ja seurakohtainen osallis-
tujien maksimäärä 20 pelaajaa/seura. Messilän naiset osallistuivat aktiivisesti kiertueen osa-
kilpailuihin ja vahva osallistuminen olikin yksi voiton avaimista. Joukkuekilpailun palkinto tuli 
Messilään lähes 100 pisteen erolla seuraavaan seuraan. LG vei toisen sijan, Hartola kolmannen. 

Joukkuekilpailun yhteistulokseen laskettiin jokaisen seuran viiden parhaan pelaajan pb-pisteet 
viidestä eniten pisteitä kerryttäneestä osakilpailusta. Henkilökohtaisessa kilpailussa tulokseen 
laskettiin kiertueen kuudesta osakilpailusta neljän parhaan osakilpailun tulos. Henkilökohtaisen 
pb-kilpailun voitti Messilä Golfin Suvi-Päivi Torvinen (150 pistettä). Tasapistein kakkospalkin-
non vei Arja Lindqvist. 

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

Talous
Naistoimikunnan budjetti kaudelle 2018 oli 4 000 euroa. Toimikunnan kauden  
aikana syntyneet kulut olivat budjetin mukaiset.

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

Kokoontuminen
Sääntötoimikunta ei pitänyt erillisiä kokouksia vuoden aikana.

Yleistä
Vuoden vaihteen jälkeen jäsenistön tasoitukset tarkistettiin tietojärjestelmässä  
ja tehtiin HR-ajo liiton ohjeistuksen mukaisesti.

Keväällä järjestettiin seuratuomarikurssi vetäjänään Timo Huvinen.
Kurssille osallistui 32 henkilöä.

Kevään aikana tarkastettiin kenttämerkinnät ja tehtiin tarvittavat lisämerkinnät.
Myös paikallissäännöt päivitettiin.

Syksyllä päivitettiin väylien hcp -järjestys. Perusteena käytettiin vuosien 2016–18 
aikana pelattua 4250 tasoituskierrosta. 

Sääntötoimikunta avusti myös naisten Eurooppa Tourin haastajakiertueen,  
LETAS:n osakilpailun tuomaristoa eri tehtävissä. 

Budjetti
Sääntötoimikunnan budjetti ei ylittynyt kaudella 2018

Sääntötoimikunnan puolesta
Ekki Kortelainen

Toimintakertomus 2018
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 2018  2018
 budjetti  toteutunut
  
Liittymis/Jäsenmaksu aikuinen 0/99 0/99
Liittymis/Jäsenmaksu alle 18 v 0/50 0/50
  
Jäsenmaksutuotot 100 000 94 753
  
Suomen Golflehti   
Suomen Golfliiton jäsenmaksut -30 585 -30 653
Taloushallinto (jaetut kulut maksettu oy:lle) -31 000 -31 000

Klubitoimikunta    -3500 -5732
Klubitoimikunnan varainhankinta/oma-osuudet   1230  1596
 -5500 

Senioritoimikunta  -4100 -3008,43  
Naistoimikunta -4000 -3905,87  
Kilpailutoimikunta -8500 -6308,77  
Sääntötoimikunta -500 -80  
Kapteeni -2500 -3192,5
Seuran edustaminen/ ystävyysottelut   
Opetustoiminta -8400 -10 651,29  
Muut kulut  **)  
Huomionosoitukset  0 -84
Rahaliikenteen kulut -240 -275
Tilintark + hallinto -1178 -1178
Plan-kummilapsi -360 -360
Vakuutusmaksut -166 -175
Kokous ja neuvottelukulut  0  0
Hallituksen kulut -500 -1059
Mut toimintakulut -200 -333,85
Meg Juniorituki Oy myynti ja alaskirjaus  0 -10 298,86
  
Tilikauden alijäämä  1 -11 946,57
  
Kassatilanne  31.12.2018  8.848,80


