TOIMINTAKERTOMUS
2019

MESSILÄN GOLF RY

Yhdistyksen säännön mukainen toimintakertomus kaudelta 2019
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 noudatti kaudella 2019 pääsääntöisesti vuosikokouksessa vahvistettua
toimintasuunnitelmaa. Kauden aikana pelattiin hyväkuntoisella kentällä reilut 28.000 kierrosta.
Yhdistyksen järjestämään kilpailu- ja klubitoimintaan osallistuttiin aktiivisesti.
Kausi aloitettiin klubilla perinteen mukaisesti Vappubrunssilla 1.5 ja kauden päätösjuhlaa
juhlittiin October fest -hengessä 5.10.
Messilä golfissa järjestettiin viikonloppuisin seitsemän yleistä avointa kilpailua, naisten Anna
Golf Tour, sekä ProAmit LetasProAm ja WestStar ProAm, joiden tuotot lahjoitettiin junioritoiminnalle. 24H:n tilalla pelattu Srixon Challenge by Golfpoint ja Avoin Maraton-tapahtuma
kesäkuussa lahjoitti tuottonsa niin ikään junioritoiminnalle. Kaudella järjestettiin Greeniä Koko
Seutu -kilpailusarjat yhteistyössä Lahden alueen lähikenttien kanssa. Kesäkuun alussa Messilässä pelattiin toinen perättäinen Viaplay Ladies Finnish Open, Ladies Eurooppatourin Access
osakilpailu, jonka onnistumisesta vastasi 70 vapaaehtoisia seuran jäsentä talkootyönä.
Tallinnassa käyty seuraottelu Niitvälja Golfia vastaan päättyi isäntäjoukkueen voittoon
numeroin 9–7. Tawastin seuraottelu pelattiin 15.9. kotikentällämme jonne kiertopalkinto jäi
edelleen tuloksella 7,5–6,5

Jäsenistö
Jäsenmäärä oli kauden lopussa 1064 (v. 2018 1073) jäsentä, josta miehiä 715 (718) ja naisia
349 (355). Näistä on alle 22 -vuotiaita poikia 64 ja tyttöjä 23. Uusia jäseniä hyväksyttiin
yhteensä 88. Yhdistyksen jäsenmäärässä oli nettovähennystä -9 jäsentä.

Messilän Golf ry:n hallinto
Kaudella 2019 yhdistyksen puheenjohtajana on ollut Ilkka Varmavuo ja kapteenina Jarkko
Kella. Johtokunnan jäseninä olivat Satu Suihko (naisten kapteeni), Kimmo Lempinen,
Juha Taskinen, Kari Rantanen, Erkki Kortelainen, Juha Ranivaara ja Joonas Ehrukainen.
Arja Byman hoiti toiminnanjohtajan ja rahastonhoitajan tehtäviä. Johtokunta kokoontui
kaudella kahdeksan 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.
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Toimikunnat
Toimikuntien vetäjät ja toimintakertomukset:
Kimmo Lempinen
Jarkko Kella
Joonas Ehrukainen
Juha Taskinen
Juha Ranivaara
Kari Rantanen
Satu Suihko
Erkki Kortelainen

Klubitmk
Kapteeni
Kilpailu-, sääntö- ja tasoitustmk
Tiedotustmk
Junioritmk
Senioritmk
Naistmk
Sääntötmk

Toteutunut talous

liite 1
liite 2
liite 3
liite 4
liite 5
liite 6
liite 7
liite 8
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 ja lokakuusta
eteenpäin pro Timo Ruuda.
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 -3.840,42 euroa alijäämäisenä.

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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KLUBITOIMIKUNTA
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Kokoonpano
Kimmo Lempinen (pj), Juha Ranivaara

Kokoontuminen
Klubitoimikunta kokoontui yhden kerran kilpailutoimikunnan kanssa.

Toiminta
1.5. klo 11.00 Vappubrunssi klubilla,
jossa lipunnoston ja avauslyöntien jälkeen nautittiin maistuva
Mamma Marian vappubrunssi.
20.6. klo 17.00 Mid Night Sun by GolfPoint -kilpailussa
oli mukana kaikkiaan 42 joukkuetta. Kilpailu pelattiin scramblena.
5.10. klo 11.00 Päätöskilpailu Octoberfest,
pelattiin 4 hengen joukkue scramblena. Joukkueita oli kaikkiaan 24.
Ennen kilpailua laskettiin klubilippu.

Kulubudjetti
Kaikki tapahtumat olivat maksullisia jäsenille, joten klubitoimikunta alitti budjettinsa.
Ensi vuoteen teemme muutoksia tapahtumiin, jotta ne tavoittaisivat suuremman joukon
jäsenistöstämme.

Klubitoimikunnan puolesta
Kimmo Lempinen
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Seuran ystävyysottelut
Seuraottelut pelattiin kaudella 2019 Messilässä (TawG) sekä Nitväljassa (NG) Tallinnassa
NG-Meg
Messilä Golfin ja Niitvälja Golfklubin välinen seuraottelu pelattiin tänä vuonna Niitväljassa
Tallinnassa. Upeassa syyssäässä pelattu ottelu pysyi tasaisena aivan viime metreille asti,
mutta lopussa kotijoukkue puristi tarvittavat pisteet joukkueelleen ja voitto kirjattiin Niitväljalle
lukemin 9–7.
MeG-TawG
Sunnuntaina 15.9 pelattiin järjestyksessään jo 30. seuraottelu Tawast golfia vastaan Messilässä.
Ottelu päästiin pelaamaan poikkeuksellisen sateisissa merkeissä ja sen takia ottelu päätettiin
pelata 9-reikäisenä ja ns. vanhalla etuysillä (1–4, 14–18). Ottelu käytiin myös pienemmillä
joukkueilla, kun viivalle asettui totutun 16 hengen sijasta vain 14 pelaajaa per joukkue.
Ensimmäisten ryhmien saavuttua klubille tilanne oli kutkuttavan tasainen ja johtoasema vaihtui
useaan otteeseen eron pysyessä hyvin pienenä. Ratkaisevat pisteet kotijoukkueelle toivat juniorisarjassa pelanneet Kalle Hinneri ja Saaga Nurmi, jotka kasvattivat Messilän pistepotin 7,5 pisteeseen
ja varmistivat voiton Messilälle.
Loppulukemat kirjattiin 7,5–6,5 Messilälle ja kiertopalkinto jäi jälleen Messilään.
Kenttä kesti sateet hyvin ja keräsi kiitosta vierasjoukkueen jäsenistöltä.
West Star Pro-Am Invitational
Nyt neljännen kerran järjestetty ammattilaiskilpailu keräsi 15 suomen kärkiammattilaista
Messilään. Voittaja ratkaistiin uusintarei’illä, kun kaksikko Joonas Granberg ja Henri Satama
sivusi olemassa olevaa kenttäennätystä (-5). Ensimmäisellä uusintareiällä voiton nappasi
Satama birdie-tuloksella. Tapahtuma saavutti mukavasti huomiota paikallisessa mediassa (ESS)
ja samalla kerättiin jälleen juniorityön hyväksi mukavasti euroja.

Budjetti
Kaudelle asetettu budjetti alittui n. 300 euroa.
Jarkko Kella
Kapteeni
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Toimikunnan kokoonpano
Joonas Ehrukainen (pj), Satu Suihko, Jarkko Kella, Erkki Kortelainen, Tomi Kaitarinne,
Teemu Sinivirta, Olli Selin, Juha Ranivaara ja Kimmo Lempinen.
Toimikunta kokoontui kauden aikana kaksi kertaa sekä piti lukuisan määrän
neuvonpitoja sähköpostitse ja puhelimitse.

Kilpailutoiminta
Kansallinen
Kuluneella kaudella 2019 saavutimme SM-tasolla M70 joukkuekullan.
Joukkueessa olivat Erkki Kortelainen, Markku Utti ja Markku Koskela.
Lisäksi Erkki Kortelainen saavutti hopean M70 sarjassa.
Ulla Pirhonen toi hopeaa SGS reikäpeleistä.
Kansainvälinen
Messilään saatiin myös yksi Euroopan mestari, kun Juha Sillman oli voittamassa
senioreiden joukkuekultaa tasoituksellisssa ESGA Seniors Cupissa.
Jäsenkilpailut
Kilpailutoimikunnan alaisuudessa pelattiin seuran mestaruuskilpailut lyönti/reikäpeleissä.

Open -kilpailut
Avoimia kilpailuja pelattiin kuusi. Näiden lisäksi viikkokilpailut tekivät paluun kalenteriin
Race to Korineum-viikkokilpailun osalta. Järjestelyistä vastasivat kilpailutoimikunta yhdessä
sponsoreiden kanssa.

Muuta
Kilpailutoimikunta on päättänyt palkita kaudella 2019 SM- ja kansainvälisellä tasolla
menestyneet messiläläiset. Palkitseminen tapahtuu keväällä 2020. Palkisemisen piiriin
kuuluvat Ulla Pirhonen, Juha Sillman, Erkki Kortelainen, Markku Utti ja Markku Koskela.

Kulubudjetti kaudella 2019
Kilpailutoimikunta alitti sille varatun budjetin n. 2100 eurolla, jossa kuitenkin huomioitava
vuonna 2020 mahdollisesti maksettavat kilpailukorvaukset kaudelta 2019 (510 e).
Tämän jälkeen kilpailutoimikunta alittaa budjetin n. 1600 e.
Kilpailutoimikunnan puolesta
Joonas Ehrukainen
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Kokoonpano
Juha Taskinen (pj), Ilkka Varmavuo ja Arja Byman

Yleistä
Kaudella 2019 pelattiin Messilässä naisten Eurooppa Tourin haastajakiertueen,
LETASin osakilpailu, Viaplay Ladies Finnish Open. Toinen valtakunnallisissa golfemedioissa
palsta- ja ruututilaa saanut golftapahtuma Messilässä oli West Star Pro Am.

Golffari Bulletin - Uutiskirje
Golffari Bulletin ilmestyi kaudella 2019 sähköisenä uutiskirjeenä. Uutiskirjeitä lähetettiin
kauden aikana kaikkiaan 14.

Messilä kohti hiilineutraalia golfkenttää
Messilä golf on nyt toisena suomalaisista golfkentistä selvittänyt hiilijalanjälkensä.
Tunnustukseksi vastuullisesta ympäristötyöstä SGK myönsi Messilä Golfille Hiilineutraali
golfkenttä -sertifikaatin. Tiedotustoimikunnan järjestämän tiedostilaisuuden myötä aiheesta
uutisoitiin laajasti alueellisisten medioiden myös valtakunnallisten golfmedioissa.
Lisäksi uutinen uutinen sai palstatilaa mm. Suomen Standardisoimisliiton sivuilla.

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
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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 toi-minnan sujuvuus ja ryhmien harjoitusten toteutus.
Päävastuu valmentamisesta on ollut pro Marko Kummilla. Ohjaajia oli kauden aikana yhdeksän;
pro Marko Kumm sekä ohjaajat Juha Ranivaara, Veli-Pekka Colliander, Seppo Kouvonen, Erkki
Kortelainen, Jari Laakso, Mikko Nykter, Mervi Suni ja Niina Nurmi. Talven fysiikka-harjoituksista
vastasi Jari Laakso. Lisäksi peliryhmän talven golfharjoituksista vastasi Mikko Nykter.

Toiminta
•
•
•
•
•

Juniorikauden avajaistapahtuma ja avoimet ovet klubilla
Messilä maraton / avoin kilpailu Messilän junioreiden hyväksi
West Star Pro Am-kisa Messilän junioreiden hyväksi
Golfkoulun junnuleiri 2019, sponsorina Mikko Ilonen
Juniorikauden päättäjäiset Messilä Golf:n klubilla (kilpailu ja palkitsemiset)

Fysiikkatreenit
Talven fysiikkatreenit jatkuivat maaliskuun loppuun. Harjoituksiin osallistui junioreita
sekä peli- että kilparyhmästä.

Harjoitteluryhmät
Kesäkauden aikana osallistui ohjattuihin harjoituksiin 25 junioria.
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.

Talous
Junioritoiminnan taloudesta on vastannut MeG Juniorituki Oy
Junioritoimikunnan puolesta
Juha Ranivaara
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Kokoonpano
Kari Rantanen puheenjohtaja, Pirjo Julkunen, Helena Koivula, Raija Saviniemi,
Veli-Pekka Pyrhönen, Jukka Torstila ja Seppo Vehka-aho.

Kilpailutoiminta
Seuran huippuseniorit kilpailivat entiseen tapaan menestyksekkäästi niin koti-, kuin ulkomaillakin saavuttaen sekä Suomen että Euroopan mestaruuksia. Tarkempia tuloksia on löydettävissä
Messilän kotisivuilta. 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 niukasti,
mutta varmasti Messilän Golf, toiseksi sijoittui Lahden Golf ja kolmanneksi Hartolan Golfklubi.
Naisten sekä miesten sarjojen parhaat pelaajat olivat Anne Valkjärvi ViGS ja Risto Tiainen LG.
Senioreiden viikkokilpailut pelattiin lähes entiseen tapaan: kaksi lämmittelykisaa, kahdeksan
osakilpailua ja yksi jäähdyttelykisa. Kausi päätettiin Shoot-Out kisaan. Osallistujia osakilpailuissa oli noin 60 kisaa kohti, näinollen kilpailusuorituksia kertyi noin 600. 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. Kotiottelussa Talma voitettiin,
mutta vierasottelut Hartolaa ja Sarfvikia vastaan hävittiin. Kymmenen seuran ottelu pelattiin
Koski Golfin isännöimänä syyskuun alussa. Messilän menestys oli vaatimaton.

Muut tapahtumat
Torstaikahvit ovat edelleen pysyneet ohjelmassa kilpailukauden ulkopuolella ja aina on osallistujia ollut.
Laskiaisrieha eli rokkapileet laskiaissunnuntaina katkaisi talvikauden, leikkimielisten kilpailujen ja hernesopan merkeissä.
Huhtikuussa pidettiin jo vakiintunut info-tilaisuus tällä kertaa Hennalan Upseerikerholla. Tilaisuudessa käytiin läpi tulevan kauden ohjelma ja aloitettiin ilmoittautumiset kesäteatteriin.
Teatteripaikat menivät kerralla lähes kaikki.
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Juhannuksen jälkeen käytiin perinteisesti Heinolassa kesäteatterissa. Mukana oli
linja-autolastillinen teatterinharrastajia. Seuraavat liput on jo tilattu. Marraskuussa seniorit
retkeilivät Helsingissä Kirpilän talomuseossa. Mukana oli runsaat kymmenen senioria.
Kansainvälisenä kilpailutapahtumana Messilässä pelattiin toisen kerran kesäkuun alussa
Viaplay Ladies Finnish Open, naisten Eurooppa Tourin karsintakiertueen osakilpailu. Seniorit
olivat tapahtuman järjestelyissä isolla joukolla entiseen tapaan mukana.
Vuoden senioriksi valittiin Eero Myllynen. Valinnan suoritti perinteisesti edellisen vuoden
seniori Lauri Ojapalo perusteluinaan Eeron aktiivisuus ja positiivinen energisyys.
Lihanhimo eli kinkkukisa pelattiin lokakuun lopulla. Olosuhteet olivat kohtuulliset,
mm. kesägriinit käytössä ja osallistujia runsaat 20, joista kehno sääennuste karsi osan pois.
Kinkut luovutettiin voittajille jouluviikolla.

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

Senioritoimikunnan puolesta
Kari Rantanen
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Kokoonpano ja toiminta
Satu Suihko (pj), Pia Vahe, Maritta Suojärvi, Johanna Lehtinen ja Sari Lindgren.
Naisten toiminnan painopiste on naispelaajien aktivoinnissa. Naisten tapahtumissa pyritään
huomioimaan seuran naisjäsenet mahdollisimman laajasti pelitasosta ja iästä riippumatta ja
tarjoamaan erilaisia mahdollisuuksia osallistua toimintaan.
20. golfseurojen Ladykapteenien kokoukseen lauantaina 19.1. Helsingissä osallistuivat
kaikki naistoimikunnan jäsenet. Tapahtuma oli maksuton.

Kauden tapahtumia
Naisten kauden avajaiset
Naisten kauden avajaisiin Kauppakeskus Valossa Cafe Idassa tiistaina 7.5. osallistui 68 leidiä.
Avajaisten ohjelmaan kuului yhteinen iltapala sekä info kauden tapahtumista. Näiden jälkeen
siirryttiin Golfpointin tiloihin, jossa ohjelma jatkui kuohuviinitarjoilulla, tulevan kauden golfmuotinäytöksellä sekä pienellä kisailulla.
Sääntöilta
Sääntöjen muututtua kaudelle 2019 ladykapteeni ja tuore aluetuomari Satu Suihko piti naisille
13.5. klubilla sääntöillan jossa käytiin läpi sekä muuttuneet että ennallaan pysyneet, pelin
kannalta tärkeimmät säännöt. Osallistujia oli 43.
Opetusta naisille
Naistoimikunta organisoi kauden aikana neljä ryhmäopetustuntia naisille seuran pro Marko
Kummin johdolla. Tunteja oli kahdella eri teemalla, kaksi 1,5 tunnin opetuskertaa lähipelialueella sekä kaksi 1,5 tunnin opetuskertaa rangella. Näistä molemmat range-kerrat toteutuivat,
toinen lähipelikerta peruttiin vähäisen osallistujamäärän vuoksi.
Naisten sunnuntai - Aamuvirkut
Valtakunnallista naisten sunnuntaita 9.6. vietettiin nauttien kentän rauhasta aamuauringon
kanssa. Aamuvirkut pelattiin pariscramblena ja pelin jälkeen nautittiin Mamma Marian
kattamasta maistuvasta brunssista. Tapahtumaan osallistui 9 paria, 18 pelaajaa.
Kolmen seuran ystävyysottelu
Naisten kolmen seuran (Tawast Golf, Hyvinkää Golf ja Messilä Golf) ystävyysottelu pelattiin
10 hengen joukkueilla Hyvinkäällä sunnuntaina 16.6. Pelimuotona oli 18 reiän tasoituksellinen
pistebogey. Ystävyysottelun voitti Hyvinkää, toiseksi tuli Messilä ja kolmanneksi Tawast.
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Yökyöpelit
Perjantaina 12.7. pelattiin kilpaa auringonlaskun kanssa. Kevyin kantamuksin varustautuneena
(kaksi mailaa ja putteri) kierrettiin 18 reikää, jonka jälkeen grillattiin pientä iltapalaa. Osallistujia tapahtumassa oli vain 6.
HOLA CUP - Seuraottelu MEG-LG
Kaudesta 2013 alkaen pelattua seuraottelua Lahden Golfin ladyjen kanssa jatkettiin, mutta
hiukan muokattuna. Sunnuntaina 28.7. pelattiin seurojen historian ensimmäinen HOLA Cup,
joka on Ryder Cupin inspiroima naisten reikäpeliottelu. Ottelun sisällä pelattiin kolmea eri
pelimuotoa: Foursomea, jossa pari pelaa samaa palloa vuorotellen lyöden, Fourballia, jossa pari
pelaa omia pallojaan ja parempi tulos huomioidaan, sekä perinteisiä Singles otteluita. Lahden
Golf vei ottelun kotikenttäedun turvin luvuin 8-2 ja upea Ryder Cup replica pokaali jäi
Takkulaan vuodeksi. Osallistujia tapahtumaan oli 16/seura.
Ystävyysottelu MEG-AGK
Kaudesta 2014 alkaen Messilän ja Aulangon ladyt ovat vuorovuosina tehneet omakustanteisen
pelimatkan toisen seuran kentälle. Kaudella 2019 oli Aulangon vuoro vierailla Messilässä ja
ystävyysottelu pelattiin lauantaina 7.9. Päivä pelattiin ”monimuoto-otteluna”, samalla pelattiin sekä parikilpailu, jossa parin muodostivat leidit molemmista seuroista. Näistä pisteistä
muodostettiin myös seuraottelun tulokset. Messilä vei seurojen välisen ystävyysottelun pistein
249–215. Osallistujia tapahtumaan oli 10/seura.
Juusto- ja viini tasting
Torstaina 26.9. koulutustilassa maisteltiin Messilän yhteistyökumppani Juustokellari Räsäsen
yrittäjä Henri Räsäsen johdolla espanjalaisia ja italialaisia viinejä. Osallistujia oli 15.
Naisten kauden päättäjäiset
Naisten kauden päättäjäiset järjestettiin lauantaina 28.9. Tapahtumassa pelattiin
18 väylän parikisa greensome pelimuodolla. Kisan ja yhteisen ruokailun jälkeen palkittiin
päivän kisan voittajien lisäksi kauden eclectic-voittajat ja julkistettiin Vuoden Lady.
Arvontapalkinnot varmistivat sen, ettei kenenkään tarvinnut lähteä kotiin tyhjin käsin.
Mukana oli 15 paria, 30 pelaajaa.
Perinteiset tyttöjunioreiden stipendit myönnettiin rookie-ryhmän Emilia Nykterille ja
peliryhmän Aino-Kaisa Hyvöselle.
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 tai pelitaidot ole olennaisia.
Vuoden Ladyn kunnianimen kaudella 2019 sai Anne Kortelainen.
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Eclectic
Naiset pelasivat kesän 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.
Carola Toikander-Kirsi teki pelaamallaan 8 kierroksella huikean bruttotuloksen 72/48 netto,
ja vei ykköspaikan sekä scr että hcp sarjassa. Scr sarjan kakkonen oli Tiina Väätäinen (75)
ja hcp-sarjan Katariina Martikainen (54). Kakkossijan palkinto arvottiin, ja tällä kertaa onnekkaampi oli Katariina.
Viis Leideistä -kiertue
Kauden aikana pelattiin perinteistä Viis Leideistä -kiertuetta. Osakilpailuja oli kaudella 2019
viisi (Kanavagolf, Hartola, Iitti, Lahden Golf ja Messilä) ja seurakohtainen osallistujien
maksimäärä 20 pelaajaa/seura. Messilän naiset osallistuivat kiertueen osakilpailuihin
ilahduttavan aktiivisesti. Joukkuekilpailun yhteistulokseen laskettiin jokaisen seuran viiden
parhaan pelaajan pb-pisteet neljästä eniten pisteitä kerryttäneestä osakilpailusta. Joukkuekilpailun voitto tuli Messilään (737), LG vei toisen sijan (692), Hartola kolmannen (663).
Henkilökohtaisessa kilpailussa tulokseen laskettiin kiertueen viidestä osakilpailusta neljän
parhaan osakilpailun tulos. Henkilökohtaisen pb-kilpailun voitti Messilä Golfin Katariina
Martikainen. Kakkoseksi sijoittui LG:n Leena Väihkönen, kolmanneksi MeG:n Maritta Suojärvi.
Kaikkien osakilpailujen tulokset löytyvät Greeniä Koko Seutu -sivustolta osoitteesta
www.greeniakokoseutu.fi.
Tiedottaminen
Kauden tapahtumista tiedotettiin seuran kotisivuilla olevan tapahtumakalenterin
sekä caddiemaster-pisteessä olevan kansion kautta.
Talous
Naistoimikunnan budjetti kaudelle oli 4 000 euroa.
Toimikunnan kauden aikana syntyneet kulut olivat budjetin mukaiset.

Naistoimikunnan puolesta
Satu Suihko

Toimintakertomus 2019

SÄÄNTÖTOIMIKUNTA
Kokoonpano
Erkki Kortelainen (pj), Jarkko Kela (kapteeni), Satu Suihko (naiskapteeni)
ja Joonas Ehrukainen (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 sääntöilta uusista säännöistä vetäjänä Timo Huvinen.
Tilaisuuteen osallistui 62 henkilöä
Kevään aikana tarkastettiin kenttämerkinnät ja tehtiin tarvittavat lisämerkinnät.
Sääntötoimikunta avusti myös naisten Eurooppa Tourin haastajakiertueen,
LETAS:n osakilpailun tuomaristoa eri tehtävissä.

Budjetti
Sääntötoimikunnan budjetti ylittyi pelaajille myytävien sääntökirjojen
hankinnasta johtuen 198 euroa.

Sääntötoimikunnan puolesta
Ekki Kortelainen
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Budjetti ja toteutunut 2019

MESSILÄN GOLF RY
2019
budjetti

2019
toteutunut

Liittymis/Jäsenmaksu aikuinen
Liittymis/Jäsenmaksu alle 18 v

0/99
0/50

0/99
0/50

Jäsenmaksutuotot

98 000

93 240

Suomen Golflehti
Suomen Golfliiton jäsenmaksut
Taloushallinto (jaetut kulut maksettu oy:lle)

-29 655
-31 000

-29 655
-31 000

Klubitoimikunnan varainhankinta/oma-osuudet

-4000
1500

-3384
1020

Senioritoimikunta

-2900

-2011

Naistoimikunta

-4000

-3829

Kilpailutoimikunta

-8500

-5938

Sääntötoimikunta

-500

-698

Kapteeni

-4800

-4501

Opetustoiminta

-9672

-10 446

Muut kulut **)
Huomionosoitukset
Rahaliikenteen kulut
Tilintark + hallinto
Plan-kummilapsi
Vakuutusmaksut
Kokous ja neuvottelukulut
Hallituksen kulut
Mut toimintakulut
Palkinnot

0
-275
-1178
-360
-175
-1000
-1000
-200
0

-641,18
-356
-1178
-360
-187
-1366
-540
-641
-1369,99

285

-3841,17

Klubitoimikunta

Seuran edustaminen/ ystävyysottelut

Tilikauden yli-/alijäämä

