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Yhdistyksen säännön mukainen
toimintasuunnitelma ja talousarvio tilikaudelle 2020

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.
Vappuna järjestettävästä avajaistilaisuudesta on luovuttu ja yhdistyksen kolmaskymmenestoinen pelikausi avataan 9.5. järjestettävällä Catmandoo -avajaiskilpailulla ja päätetään kauden
lopussa 3.10. järjestettävällä päätöskilpailulla jonka yhteydessä suoritetaan klubilipun lasku.
Avoimia kilpailuja järjestetään kaudella 10–11 kpl. Junioritoiminnan tukitapahtumina jatkuvat
WestStar ProAm Invitational ja Srixon–GolfPoint Yötön Yö. Viikkokilpailu pelataan yhdeksän
viikon aikana.
Toimikunnat järjestävät kauden aikana omia kilpailuja ja tapahtumia, jotka ovat kirjattuna
toimikuntien omiin toimintasuunnitelmiin. Seurojen välisiä ystävyysotteluja järjestetään kaksi.
Lisäksi pelataan senioreiden ja naisten ystävyysottelut.
GKS –kenttien kesken järjestetään naisten ja senioreiden alueelliset kilpailusarjat.
Harjoittelumahdollisuuksia tarjotaan talvikaudella Valon/Golf Pointin tiloissa.
Junioriohjaus ja valmennus on siirretty Meg Juniorituki Oy:n vastuulle 2020 alkaen. Yhdistyksen puolella junioritoiminta keskittyy GC- ja kummitoimikunnan toimintaan.
Messilä golf on mukana Suomen Golfliiton Tehokehittämisohjelmassa, johon hakemusten
perusteella valittiin mukaan 30 golfyhteisöä. Messilässä tehokehittämisen kolme pääaluetta
ovat: 1) Uusien jäsenten kotiuttaminen golfyhteisöön, 2) Hybridi-kentän käyttöohje ja
markkinointi, 3) Messilä Golf Oy:n yhtiöjärjestyksen päivittäminen.

Jäsenistö
Jäsenmäärä on 1041 jäsentä, josta alle 22-vuotiaiden osuus on 76.

Messilän Golf ry:n hallinto
Yhdistyksen vuosikokous valitsee vuosittain puheenjohtajan, kapteenin ja 7-9 johtokunnan
jäsentä. Yhdistyksen vuosikokouspäivä on 26.3.2020. Johtokunta kokoontuu erillisestä
kutsusta aina tarvittaessa. Lisäksi toimikunnat pitävät omia kokouksiaan. Arja Byman
hoitaa yhdistyksen toiminnanjohtajan ja rahaston hoitajan tehtäviä.

Esitys johtokunnan jäseniksi 2020
Toimikunnat esittävät johtokunnan jäseniksi kaudelle 2020 seuraavia henkilöitä:
Puheenjohtajaksi Ilkka Varmavuo, kapteeniksi Erkki Kortelainen, sekä muiksi jäseniksi
Satu Suihko, Juha Taskinen, Joonas Ehrukainen, Raija Saviniemi, Teemu Sinivirta,
Jouni Takala ja Timo Ruuda.

Esitys toimikunnista kaudelle 2020
Johtokunta esittää toimikunniksi seuraavia toimikuntia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Klubitoimikunta
Kapteeni/seuran edustaminen
Kilpailutoimikunta
Sääntötoimikunta
Tiedotustoimikunta
Green Card- ja kummitoimikunta
Senioritoimikunta
Naistoimikunta
Toiminnan rahoitusbudjetti

liite 1
liite 2
liite 3
liite 4
liite 5
liite 6
liite 7
liite 8
liite 9

Koulutus ja valmennustoiminta
Golfopetuksesta ja green card -kurssituksesta vastaa pro Timo Ruuda.
Kevään aikana järjestetään kaikille jäsenille tarkoitettuja sääntökursseja.
Uusien ja tulevien jäsenten koulutuksesta vastaa green card- ja kummitoimikunta.
Alle 22 -vuotiaiden junioreiden pelioikeus-, kilpailukorvaus- ja valmennustukea
tarjotaan Meg Juniorituki Oy:n kautta.

Tiedottaminen
Tiedotustoimikunta vastaa nettisivujemme kilpailu-uutisten julkaisutoiminnasta.
Seuran toiminnasta ja ajankohtaisista asioista tiedotetaan seuran kotisivuilla sekä
erillisenä uutiskirjeenä/osana seuran verkkosivuja ilmestyvällä Golfari Bulletinilla.
Lisäksi ajankohtaisista asioista tiedotetaan tekstiviesteillä, sähköpostilla ja ilmoitustauluilla.
Toimikunnat vastaavat oman nettisivunsa sisällön tuottamisesta ja lähettävät tarvittaessa omia
jäsenkirjeitään. Muita julkaisuja tehdään tarpeen mukaan.
Lahden alueen kenttien yhteinen GKS-Info julkaistaan nettiversiona.

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

aikuiset
juniorit
aikuiset
juniorit

99 e
50 e
0e
0e

Yhdistyksen toimikuntakohtaiset talousarviot ovat liitteinä.
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Kokoonpano
Teemu Sinivirta (pj), Kimmo Lempinen, Juha Ranivaara, Seppo Kouvonen ja Veli-Pekka Coliander

Kokoontuminen
Klubitoimikunta kokoontuu kaudella 2020 tarpeen mukaan.

Toiminta
La 9.5. klo 10.30
Avajasikisa - Catmandoo Open
- Lipunnosto ja avajaispuhe
- Yhteislähtö pari scrampleen
- Ruokailu ja elävää musiikkia
- Kilpailun palkintojenjako sekä muut palkitsemiset ja huomionosoitukset
- Kilpailumaksu on 15 e joka sisältää illallisen
To 18.6. klo 17.00
Mid Night Sun by GolfPoint
- 2-4 hengen joukkuekilpailu
- Kilpailu pelataan lyöntipelinä (yhteislähtö)
- Kilpailumaksu on 20 e ja sisältää ruokailun sekä ohjelmaa
La 3.10. klo 11.00
Kauden päättäjäiset (Carnevale di Messilä)
- Lipunlasku ja päätöskilpailu
- Joukkuekilpailu 4-henkisin joukkuein (yhteislähtö)
- Kilpailumaksu on 20 e ja sisältää buffetruokailun kilpailun jälkeen

Budjetti kaudelle 2020
Avajaiskilpailu
Mid Night Sun- kilpailu
Päätöskilpailu

1 500 e
750 e
750 e

Yhteensä

3 000 e

Klubitoimikunnan puolesta
Teemu Sinivirta

Toimintasuunnitelma 2020

KAPTEENI
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Kapteenin toimintasuunnitelma kaudelle 2020
Kentän merkinnät
Messilä Golfin paikallissäännöt tarkastetaan ja tarkennetaan ennen kauden alkua
yhdessä sääntötoimikunnan kanssa.
Kentän merkinnät tarkastetaan ja kunnostetaan kevään siivoustalkoiden yhteydessä.
Messilä Golf Oy hankkii kentän merkintään tarvittavan materiaalin (paalut, harjakset,
tee-merkit, etäisyysmerkit, jne).

Sääntö- ja etikettikoulutus
Toukokuun alkupuolella pidetään yleinen sääntökoulutus halukkaille. Kouluttajaksi
pyritään saamaan joku ulkopuolinen, jolloin tuomarikortin hankkiminen samassa
yhteydessä on mahdollista.
Kauden aikana uusille jäsenille pidetään tarvittaessa sääntökoulutusta. Koulutus
toteutetaan yhdessä sääntötoimkunnan kanssa.
GC-kurssien sääntökoulutusten päävastuu on viime vuotiseen tapaan kouluttavalla pro:lla.
Valtakunnalliset kapteenien päivät järjestetään kesäkuun lopulla 2020 Joensuussa
Karelia Golfissa.

Seuran ystävyysottelut
Niitvälja Golfklubin ottelu pelataan tänä vuonna Messilässä. Ajankohta auki (16 pelaajaa)
Tawast Golfia vastaan pelataan Hämeenlinnassa. Ajankohta auki (16 pelaajaa)

Budjetti
Budjetti kaudelle 2020 on 2 800 e.
Erkki Kortelainen
Kapteeni
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Toimikunnan kokoonpano
Kaudelle 2020 kilpailutoimikunnan kokoonpano muuttuu. Olli Selinin tilalleen tulee Jouni Takala. Puheenjohtaja Joonas Ehrukaisen lisäksi toimikunnassa jatkavat Jarkko Kella, Satu Suihko, Erkki Kortelainen, Tomi Kaitarinne ja Teemu Sinivirta (klubitmk), Juha Ranivaara (klubitmk)
Seppo Kouvonen (klubitmk), Veli-Pekka Colliander (klubitmk) ja Kimmo Lempinen (klubitmk).

Tehtäväkenttä
Kilpailutoimikunta vastaa kilpailuiden käytännön järjestelyistä. Toimikunta tekee
tiivistä yhteistyötä klubitlimikunnan kanssa. Kaikkien tehtäväkenttien hoitamiseen
käytetään mahdollisuuksien mukaan omien jäsenten, sekä kutsuttujen asiantuntijoiden
kokemusta ja ammattitaitoa.

Kilpailutoiminta
Kilpailutoimikunnan päätehtävänä on järjestää seuran mestaruuskilpailut. Kauden aikana
järjestettävient avointen kilpailujen järjestelyt hoidetaan yhdessä sponsoreiden kanssa.
Avoimissa kilpailuissa toimikunta asettaa kilpailukohtaisen kilpailunjohtajan, joka toimii
myös kisan tuomarina. Kauden 2020 ohjelmassa jatkaa R2K-viikkokilpailut.

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.

Budjetti kaudelle 2020
Kilpailukulut
Mainos-ja painatuskulut
Palkinnot
Kilpailumaksut
Muut toimintakulut
Huomionosoitukset
Kokous-ja neuvottelukulut

3 000 e
400 e
500 e
1 500 e
100 e
200 e
300 e

Yhteensä

6 000 e

Kilpailutoimikunnan puolesta
Joonas Ehrukainen
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Kokoonpano
Jouni Takala (pj), Erkki Kortelainen (kapteeni), Satu Suihko (naiskapteeni) ja
Joonas Ehrukainen (kilpailutmk.)

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 2020
WHS koulutus johtokunnalle.

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 sääntöjen mukaisia muutoksia.

Muuta
- Seuran kilpailuissa mahdollisesti tapahtuvissa sääntörikkomuksissa välitöntä
päätösvaltaa käyttää kapteeni ja edelleen sääntötoimikunta.
- Mahdolliset rangaistukset vahvistaa seuran hallitus ja viimekädessä SGL.

Budjetti
Budjetti kaudelle 2020 on 500 e.
Sääntötoimikunnan puolesta
Jouni Takala
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Kokoonpano
Juha Taskinen (pj), Ilkka Varmavuo ja Arja Byman

Tavoitteet
Tiedostustoimikunnan tavoitteena kaudella 2020 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. Tietotustoimikunta vastaa myös elokuussa
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.

Someviestintä
Toimikunta pyrkii tehostamaan Messilä Golfin näkyvyyttä sosiaalisen median kanavissa
ja vakiinnuttaa niiden käyttöä osaksi seuran ulkoista- ja sisäistä viestintää.
Tiedotustoimikunnan puolesta
Juha Taskinen
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Kokoonpano
Timo Ruuda (pj.), Jukka Lahti, Liisa Ruuda ja Mervi Suni

Tavoitteet
Green card ja kummitoimikunnan tavoitteena on saada golfharrastukselle myönteistä
näkyvyyttä toimialueella, rekrytoida uusia/ eri-ikäisiä jäseniä seuraan ja panostaa hyvään
asiakaskokemukseen, eli saada harrastajat viihtymään Messilä Golfin yhteisössä sekä edistää
heidän pelissä kehittymistään.
”Messilään on helppo tulla, täällä jokaisella harrastajalla on hyvä olla ja
harrastaa itselleen sopivalla tavalla.”
Ensimmäisellä toimintakaudella tavoitteena on koota sitoutununt toimikunta ja luoda uusia
toimintatapoja jäsenhankinnan edistämiseksi.

Toimenpiteet
Juniorit (alle 22-vuotiaat) ja perheet: selkeä polku junioritoimintaan ja perhegolf-ryhmään kouluyhteistyön sekä perheiden lajitutustumisten kautta. Harrastukseen voi tutustua
eri harrastusryhmissä kahdesti maksutta.
Aikuiset: golfkummi jokaiselle alkeiskurssille, joka kokoaa ryhmän yhteisiin peli-iltoihin ja
pro:lta info harjoitusryhmien toiminnasta. Golfkummeja ovat toimikunnan jäsenet ja muiden
toimikuntien omasta joukostaan nimeämät teemasta kiinnostuneet.
Selvitetään myös +36 tasoituksen omaavien ja taukoa pelistä pitäneiden seuran jäsenten
tarve matalan kynnyksen harjoitusryhmälle, jossa innostutaan, opitaan uutta ja löydetään
riittävä luottamus omaan peliin.
Markkinoidaan Messilä Golfissa järjestettäviä tyhy-päiviä, jotka sisältävät lajikokeilun
harjoitusalueilla. Lajikokeilun yhteydessä annetaan tietoa golfin aloittamisesta.

Budjetti
Toiminnan rahoitusta haetaan SGL-tehokehittämisprojektin kautta.
Junioreihin suuntautuvan markkinoinnin osalta kuluista vastaa Meg Juniorituki Oy.
GC- ja kummitoimikunnan puolesta
Timo Ruuda
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Kokoonpano ja vastuualueet
Raija Saviniemi (pj), Jukka Torstila (sarjakilpailut), Simo Leporanta (seuraottelut),
Seppo Vehka-Aho (aluetourit ja kansalliset seniortourit), Asko Kankaanpää (Sikspäki &
Viis leideistä, rahastonhoitaja), Kari Rantanen (mestaruuskilpailut ja reikäpelit),
Helena Koivula (seniortapahtumat, seniormatkat, palkinnot, seniorkunto) ja
Pirkko Sani (tiedotus).

Yleistä
Kauden 2020 teemoina ovat avoimuus, tiedottaminen ja juuri eläkkeelle jääneiden senioreiden
aktivoiminen. Toiminta tulee suurilta osin olemaan kauden 2019 kaltainen.

Sarjakilpailut
Sarja aloitetaan kahdella lämmittelyllä ja päätetään yhteen jäähdyttelyyn. Varsinaisia
osakilpailuja on kahdeksan ja ne pelataan eri teemoin. Viikkokilpailuiden tulosten perusteella
sarjojen parhaille annetaan mahdollisuus ilmoittautua sarjan päättävään Shoot-Out kilpailuun,
joka huipentaa kauden ma 28.09.2020. Sarjajaot päätetään osallistujamäärän mukaan.
Lämmittelyjen maksu on kuusi (6) euroa. Ensimmäisen lämmittelyn maksulla saa
Mamma Marian lounaan ja toisen maksulla välipalatarjoilun 10-kioskilla a.o kisan yhteydessä.
Viikkokilpailuissa palkitaan kunkin sarja paras pelaaja. Lisäksi kilpailun jälkeen arvotaan
tuotepalkintoja. Palkintoina ovat joko Mamma Marian tai Golfpointin kymmenen (10) euron
lahjakortti kertaostoksesta. Sarjojen parhaat palkitaan senioreiden päättäjäisissä.
Osallistumismaksu on kuusi (6) euroa kaikissa sarjoissa. Caddiemaster hoitaa tulospalvelun.
Kilpailut aloitetaan klo 9.00
Sarjajakoja muutetaan tarpeen mukaan, kunhan saadaan kokemuksia osallistujamääristä.
Jokainen sarja N/M, jossa pelaajia vähintään 8 pelataan itsenäisinä. Sarjojen avaustiit
ovat seuraavat: Naiset ja VM80 48, VM75 ja VM70 53, VM65 ja SM50 57. Nämä ovat myös
tiiauspaikat mestaruuskisoissa. VN 70 sarjassa käytössä nk. mustat tiit niillä väylillä, missä
siihen on mahdollisuus.

Seuran mestaruuskilpailut
Lyöntipeli
Seniorit VN65, VN70, VM65,VM70, VM75 ja VM80 pelaavat seuran mestaruuskilpailut 12–13.8
seuraavasti. Lyöntipeli HCP mestaruudesta pelataan 12.8 kaikkien ilmoittautuneiden kesken,
kukin omissa sarjoissaan. Huom. Sarjoja yhdistellään, jos ilmoittautuneita ei ole tarpeeksi.
SCR mestaruudesta pelataan 13.8 niiden kesken, jotka ovat selvittäneet cut-rajan ja jotka
ovat halukkaita siihen. Halukkuus siihen on ilmoitettava ensimmäiselle kierrokselle
lähdettäessä. Mestaruuskilpailut ovat maksuttomia. Kilpailun toisena päivänä on tarjolla
ilmainen keittolounas.
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Reikäpeli
Reikäpelit järjestää kilpailutoimikunta. Sarjat pelataan, jos osallistujia on
vähintään kahdeksan. Muussa tapauksessa sarjat voidaan yhdistää tai perua.
Sikspäki
Kuuden seuran Sikspäki kilpailu jatkuu kaudella 2020. Messilän osakilpailu on ke 27.5.
Jokaisesta seurasta kilpailuun mahtuu 20 pelaajaa. Seuraa seniorsivulta muiden
osakilpailujen ajankohdat ja ilmoittautumisohjeet.

Aluetour
Kauden 2020 Aluetourin ensimmäinen osakilpailu pelataan ti 9.6 Lahden Golfissa,
toinen Tammer Golfissa ja kolmas osakilpailu ti 4.8 Lakeside Vammalassa. Finaali
on la 5.9. Sankivaara Golfissa Oulussa. Naisten 60+ tourin tapahtumat ja ajankohdat
nähtävissä Suomen golfsenioreiden sivuilla.

Ystävyysottelut
Ystävyysotteluita pelataan kolme. Koti-otteluna pelataan 10.6 Hartolaa vastaan toinen
kotiottelu on 30.7 Sarfvikiä vastaa. Vieraissa pelattava ottelu Talmaa vastaan on vielä avoin.
Joukkueeseen valitaan kahdeksan miestä ja neljä naista. Avausotteluun joukkue valitaan
pääosin toimikunnan keskuudesta.

Kymmenen seuran ottelu
Messilä toimii isäntänä to 10.9 järjestettävässä kymmenen seuran kilpailussa.
Joukkueen kokoonpano on kahdeksan miestä ja neljä naista.

Seniorikaffet
Torstaisin Cafe Idassa klo 14.00

Muut tapahtumat
23.2
4.3
26.3.
23.4.
23.6
10.10

Rokkabileet
Retki Reitzin kotimuseoon ja oopperan teetanssiaiset
Ry:n vuosikokous
Kevätinfo Trion osuuspankissa
Teatteriretki Heinolaan
Päättäjäiset

Muut tapahtumat ovat seurattavissa seuran tapahtumakalenterista.
Mahdolliset retket kotimaahan tai ulkomaille

Budjetti
Budjetti kaudelle 2020 on 3 000 e.
Senioritoimikunnan puolesta
Raija Saviniemi
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Kokoonpano
Satu Suihko (pj), Pia Vahe, Maritta Suojärvi, Johanna Lehtinen ja Sari Lindgren

Naistoimikunnan toiminnan tavoitteet
Naisten toiminnan painopiste on naispelaajien aktivoinnissa. Naisten tapahtumissa pyritään huomioimaan seuran naisjäsenet mahdollisimman laajasti pelitasosta ja iästä riippumatta ja tarjoamaan erilaisia mahdollisuuksia osallistua toimintaan.

Kaudelle 2020 suunnitellut naisten tapahtumat
-

Naisten kauden avajaiset
Valtakunnallinen Naisten sunnuntai - Aamuvirkut –pelitapahtuma & brunssi
Sääntöilta
Yökyöpelit pelitapahtuma
Seuraottelu Lahden Golfin kanssa, reikäpeli Ryder Cup hengessä
Naisten kolmen seuran (Hyvinkää, Messilä ja Tawast) ystävyysottelu Hyvinkäällä
Naisten ystävyysottelu Aulangon naisten kanssa Aulangolla (vahvistamatta)
Mahdollinen ”Naisten Haku”-tyyppinen leikkimielinen tapahtuma
Naisten kauden päättäjäiset

Viis Leideistä -kiertue
Kauden aikana pelataan tämänhetkisen tiedon mukaan Greeniä Koko Seudun -kenttien
(2019 kiertueella Hartola, Iitti, Kanava, LG ja Messilä) perinteistä naisten Viis Leideistä -kiertuetta.

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 kauden 2019 tavoin rookie- ja peliryhmän tyttöjunioreille stipendit.

Tiedottaminen
Kauden tapahtumista tiedotetaan seuran kotisivuilla, Facebook-sivuilla,
1. teen infotaululla, sekä tekstiviesteillä.

Budjetti
Budjetti kaudelle 2020 on yhteensä 3 700 euroa.
Naistoimikunnan puolesta
Satu Suihko

Budjetti ja toteutunut
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MESSILÄN GOLF RY
2019
budjetti

2019
tot

2020
budjetti

Liittymis/Jäsenmaksu aikuinen
Liittymis/Jäsenmaksu alle 18 v

0/99
0/50

0/99
0/50

0/99
0/50

Jäsenmaksutuotot

98 000

93 240

94 500

Suomen Golflehti
Suomen Golfliiton jäsenmaksut
Taloushallinto (+ kaikki toimistokulut)

-29 655
-31 000

-29 655
-31 000

-30 162
-31 000

-3384
1020

-3000
0

30 v toimikunta

-4000
1500
-5500

Senioritoimikunta

-2900

-2011

-3000

Naistoimikunta

-4000

-3829

-3700

Kilpailutoimikunta

-8500

-5938

-6000

Sääntötoimikunta

-500

-698

-500

Kapteeni/Seuran edustaminen/ystävyysottelut -4800

-4501

-2800

Opetustoiminta

-9672

-10 446

-9672

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
-1396,99

-500
-360
-1178
-360
-187
-500
-500
0
-1000

285

-3841,17

81

Klubitoimikunta
x) klubitoimikunnan varainhankinta/oma-osuudet

Tilikauden alijäämä

