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Yhtiökokous ja Messilä Golf Oy:n hallitus kaudelle 2019 
 

Messilä Golf Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 28.2.2019. 

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Matti Hippi. Hallituksen muiksi 
varsinaisiksi jäseniksi valittiin entiset Olli Teerijoki, Tuomas 
Lemmetty, Jukka Nikkanen, Kari Toivonen (C-sarja), Jukka Ottela 

(B-sarja) ja uutena Keijo Laine.  
 
 

Yhtiökokouksessa päätettiin vuona 2014 valmistuneen huoltohalli-
alueen rahoittamiseksi perittävän käyttömaksun korotusosuuden 
rahastoimisesta. 

 
Huoltohallialueen investoinnin rahoittamiseksi käyttömaksun 
yhteydessä perittävä korotusosuus rahastoidaan ennakkoratkaisun 

nro 11EY1008 mukaisesti taseeseen vapaan oman pääoman erään 
investointi-rahastoon. Rahaston arvo tulee olemaan kuluvan kauden 
päättyessä 689 000 euroa. 

 
 

Kauden 2019 palvelut ja kauden avaus 1.5.2019 

 
• Kaudella 2019 kentän ja palvelujen operatiivisesta johtamisesta 

vastaa toimitusjohtaja Arja Byman.  

• Kentän ja rangen hoidosta vastaa kenttämestarimme Marko 
Suokas 

• Ravintoloitsijamme on Bravi Ragazzi Oy (Mamma Maria)  

• Proshop toimintamme tuottaa Golf Point, Erja ja Rolf Salonaho 
• Opetustoiminnasta vastaavaa Golfkoulu pro Marko Kumm  
 

Kausi avataan seuran järjestämällä vappubrunssilla jäsenille 
1.5.2019. Yhdistyksen johtokunnan päätöksellä osallistumisesta 
peritään oma osuus. Ilmoittautuminen tilaisuuteen nettitunnuksin. 

Tervetuloa! 
 
 

Osakkeiden käyttömaksut kaudelle 2019 
 

Osakkeen korotettu käyttömaksu on sama kuin 2014–2018:  

630 euroa (sis. alv 57,27)  
+ rahastoitava korotusosuus 70 euroa (alv 0 %) 
+ 20 euron korotusosuus, lainan korko (sis. alv 10 % 1,82) 

= 720 euroa/pelioikeus.  
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Käyttömaksun eräpäivä ja maksuehdot per pelioikeus 
 

Käyttömaksun 1. erän eräpäivä on 15.3.2019. Voit suorittaa  
käyttömaksun yhdessä tai useammassa erässä.  
 

Minimi kuukausierä on 90 euroa ja maksupäivät viimeistään:  
15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.10. 
 

Maksukertymän tulee olla vähintään: 
 
15.3. 90 euroa  15.8. 540 euroa 

15.4. 180 euroa  15.9. 630 euroa 
15.5. 270 euroa  15.10. 720 euroa 
15.6. 360 euroa 

15.7. 450 euroa 
 
Maksuerän viivästyessä pelioikeuden käyttöoikeus lukkiutuu ja 

suoritus siirtyy Lowell-perintään.  Maksun kirjauduttua lukkiutunut 
pelioikeus avataan erillisestä pyynnöstä osoitteeseen 
caddiemaster@messilagolf.fi 

 
Maksu tulee ehdottomasti suorittaa laskun viivakoodia tai 
viitenumeroa käyttäen riippumatta maksun suorittajasta tai siitä 

kenelle pelioikeuden käyttö on nimetty.  
 
Vastikkeiden hoitotilimme on FI 6656 1211 2017 6752.  

 
        

Pelioikeuden käyttövaihtoehdot ja jäsenkortit  

 
Osakkeen omistajan tulee nimetä pelioikeuden käyttäjä Nexgolfiin 
itse, tai ilmoittaa sähköpostilla caddiemaster@messilagolf.fi: 

• B- ja C -pelioikeuden nimetty käyttäjä  
 

 

Pelioikeuden käyttäjän nimeäminen järjestelmään  
 

• Siirry osoitteeseen  meg.nexgolf.fi/meg 

• Kirjaudu sisään omilla tunnuksillasi 
• Valitse kohta Oma Nexgolf 
• Valitse Osakkeet ja Hallinnoi 

• Jos nimeät osakkeen itsellesi, klikkaa hiirellä lisää itselle 
• Jos nimeät pelioikeuden toiselle Messilä Golfin jäsenelle, kirjoita 

pelaajan jäsennumero tai nimitiedot ja paina hae 

• Hyväksy ja pelioikeus on valitsemasi henkilön käytössä. 
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Sähköisen laskun vastaanottaminen 
 

• Siirry osoitteeseen meg.nexgolf.fi/meg 

• Kirjaudu sisään omilla tunnuksillasi 

• Valitse kohta muokkaa jäsentietoja 

• Lisää sähköpostiosoitteesi kohtaan sähköposti 

• Laita kohtaan haluan vastaanottaa laskuni sähköisesti 

KYLLÄ 

• Jatkossa laskusta saapuu automaattisesti viesti sähköpostiisi. 

Viestissä on ilmoitus uudesta laskusta ja linkki järjestelmään 

(=ajanvarausohjelma). Kirjautumalla omilla tunnuksilla ohjaus 

uuteen laskuun.  Voit halutessasi tulostaa laskun paperille. 

 

Jäsenen kirjautuminen omilla tunnuksillaan 

 
• Siirry osoitteeseen meg.nexgolf.fi/meg  
• Jäsennumero on jäsenkortissasi 

• Käyttäjätunnus esim. Kalle Golffari synt. 5.1.2000 = KaGo05 
 
 

Osakas jolla ei ole henkilökohtaisia tunnuksia kirjautuu seuraavasti 
   

• Siirry osoitteeseen meg.nexgolf.fi/meg  
• Kirjaudu sisään paperilaskussa tai sähköpostitiedotteessa 

olevalla jäsennumerolla ja käyttäjätunnuksella: laskutus 

• Valitse sähköisen laskutuksen asetukset yllä olevan ohjeen 
mukaan 

• Nimeä pelioikeuden käyttäjä yllä olevan ohjeen mukaan 

• Säilytä kirjautumistunnukset seuraavaa kirjautumista varten 
 
 

Osakastiedotteet ja edut 
 

• Tiedotteet ja osakasedut  www.messilagolf.fi > osakas 

 
Uutiskirje 
 

• Saatko Uutiskirjeemme Golfari Bulletin? Ellet, tilaa Uutiskirje 
www.messilagolf.fi etusivulla alaosassa linkki.  
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