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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 2020 soveltuvilta osin vuosikokouksessa vahvistettua 
toimintasuunnitelmaa. Kaudella vallinnut koronapandemia vaikutti monella tavalla mahdolli-
suuksiin järjestää seuratoiminnan tilaisuuksia, koska viranomaisilta saadut kokoontumisohjeis-
tukset ja -suositukset vaihtelivat kauden aikana. Kaudella pelattiin kuitenkin kaikkien aikojen 
ennätyskierrosmäärä, 38 000 kierrosta. Yhdistyksen järjestämään kilpailu- ja klubitoimintaan 
osallistuttiin, aina silloin kun toimintaa oli mahdollista järjestää, aktiivisesti. Valtakunnalli-
sesti lajin harrastajamäärä kasvoi. Gofin olikin yksi harvoista lajeista, joita pandemian aikana 
voitiin, turvaetäisyydet huomioiden, harrastaa.

Kausi käynnistettiin 9.5. Catmandoo–avajaistapahtumalla, johon osallistui 142 pelaajaa.  
Päättäjäistapahtumaa ei kokoontumisrajoitusten vuoksi järjestetty, mutta avoimia kilpailuja 
pelattiin ennätykselliset 11 kpl. Niihin osallistui kaikkiaan 1121 kilpailijaa. Erityisesti  
kilpailukalenteriin lisätyt parikilpailut olivat suosittuja.

Kaudella järjestettiin jo viidettä kertaa kahden entisen juniorimme, Jani Perttilän ja Jarkko 
Kellan toimesta WestStar ProAm. Tämän ammattilaiskilpailun tuotot lahjoitettiin junioritoimin-
nalle. Greeniä Koko Seutu -kilpailusarjat senioreille ja naisille jatkuivat yhteistyössä Lahden 
alueen lähikenttien kanssa myös kuluneella kaudella. 

Kaudella pelattiin perinteiset seuraottelut Niitvälja Golfia ja Tawast Golfia vastaan, jotka 
Messilä vei molemmat nimiinsä. 

 
Jäsenistö
Jäsenmäärä oli kauden lopussa 1103 (v. 2019 1064) jäsentä, josta miehiä 742 (715) ja naisia 
361 (349). Näistä on alle 22-vuotiaita poikia 68 ja tyttöjä 26. Uusia jäseniä hyväksyttiin 
yhteensä 122. Yhdistyksen jäsenmäärässä oli nettolisäystä 39 jäsentä.

Messilän Golf ry:n hallinto
Kaudella 2020 yhdistyksen puheenjohtajana on ollut Ilkka Varmavuo ja kapteenina Erkki Kor-
telainen. Johtokunnan jäseninä olivat Satu Suihko (naisten kapteeni), Teemu Sinivirta, Juha 
Taskinen, Raija Saviniemi, Joonas Ehrukainen, Jouni Takala ja Timo Ruuda. Arja Byman hoiti 
toiminnanjohtajan ja rahastonhoitajan tehtäviä. Johtokunta kokoontui kaudella neljä 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 säännönmukainen toimintakertomus kaudelta 2020
 



Toimikunnat
Toimikuntien vetäjät ja toimintakertomukset:

Teemu Sinivirta   Klubitmk    liite 1
Erkki Kortelainen  Kapteeni    liite 2
Joonas Ehrukainen  Kilpailu- ja tasoitustmk   liite 3
Juha Taskinen   Tiedotustmk    liite 4
Timo Ruuda   Green Card- ja kummitmk  liite 5 
Raija Saviniemi   Senioritmk    liite 6 
Satu Suihko   Naistmk     liite 7  
Jouni Takala   Sääntötmk    liite 8  
Toteutunut talous       liite 9

Tiedotustoimikunta
Golfyhteisön tiedotustoiminta hoidettiin Messilä Golf Oy:n kautta. Poikkeava kausi  
vaati aktiivista tiedotusta ja kauden aikana julkaistiin 21 sähköistä uutiskirjetta. Tämän 
lisäksi kilpailu- ja muista ajankohtaisista asioista tiedotettiin seuramme www-sivuilla ja 
some kanavissa. Toimikunnat julkaisivat omia tiedotteitaan tarpeen mukaan,  
mm. teksti- ja nettiviestein. 
 
Koulutus ja valmennustoiminta
Koulutus- ja valmennustoiminnasta vastasi pro Timo Ruuda. Green Card kurssitettavien  
määrä oli lähes 180 hlöä. 

Junioreille järjestettiin eri tasoryhmissä ohjattuja harjoituksia Liisa Ruudan toimesta.  
Green Cardin suorittaneiden junioreiden ohjaustyötä, pelioikeuksia ja kilpailukuluja  
tuettiin Meg Juniorituki Oy:n kautta.

Taloudellinen tilanne
Yhdistyksen talous toteutui 6 887,72 euroa ylijäämäisenä. 

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
Teemu Sinivirta (pj), Veli-Pekka Colliander, Seppo Kouvonen, Kimmo Lempinen ja Juha Ranivaara  

Kokoontuminen
Klubitoimikunta kokoontui yhden kerran kilpailutoimikunnan kanssa.  
Muutoin klubitoimikunta piti neuvonpitoa lähinnä puhelimitse.

Toiminta
9.5. klo 10.00 Avajaiskilpailu Catmandoo Open,
pelattiin koronarajoitusten takia kahden hengen parikilpailuna väliaikalähdöin. Kilpailussa  
oli mukana 140 pelaajaa, eivätkä kaikki halukkaat mahtuneet valitettavasti mukaan. Koronatilanteen 
takia kilpailun yhteydessä ei järjestetty yhteistä tapahtumaa.  

18.6. klo 9.00 GolfPoint aamu-scramble ja GolfPoint ilta-scramble klo 16.30
Molemmat kilpailut olivat täynnä ja ne pelattiin yhteislähtökilpailuina. Juhannuksena olleen  
kokoontumisrajoituksen vuoksi pelaajia otettiin molempiin kilpailuihin ainoastaan 50.  

3.10. klo 9.00 Päätöskilpailu,
pelattiin neljän hengen Texas-scramblena. Pelaajia oli kaikkiaan 144. 
Ennen kilpailua laskettiin klubilippu. 

Kulubudjetti
Kauden budjetti klubitoimikunnalla oli 3000 euroa. Koronaviruksen takia normaaleja kokoontumisia  
ja illanviettoja ei klubitoimikunnan tapahtumissa voitu järjestää, pois lukien juhannuskilpailujen 
max. 50 hlöä. Tästä syystä toimikunnan budjetti alitettiin. 

Klubitoimikunnan puolesta
Teemu Sinivirta
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Toimintakertomus 2020
KAPTEENI LIITE 2

Poikkeuksellinen kausi
Kun keväällä pitkän harkinnan jälkeen lupauduin ottamaan seuramme kapteenin tehtävät  
vuodeksi vastaan, ei meistä kukaan osannut arvata millainen golfvuodesta olisi koronasta  
johtuvien rajoituksien vuoksi tulossa. 

Jokakeväinen lipunnosto ja kauden avauslyönnit naiskapteenimme Satu Suihkon  
kanssa toteutettiin kokoontumisrajoituksista johtuen ilman yleisöä. Ne kuitenkin kuvattiin
ja näytetiin seuran verkkosivuilla ja some kanavilla julkaistussa kauden avajaisvideossa.  
Syksyllä lipun lasku suoritettiin päätöskilpailun yhteydessä. Myös valtakunnalliset kapteenien 
päivät peruttiin ja ne siirtyivät ensi vuoteen.

Seuran ystävyysottelut
Seuraotteluperinne jatkui tuttuun tapaan myös kaudella 2020.  

Meg-NG
Jo vuodesta 1999 vuorovuosin Messilä Golfin ja Niitvälja Golfklubin välillä käytävä seuraottelu 
pelattiin tänä vuonna Messilässä. Kiertopalkinto palautui ainakin vuodeksi Messilään tuloksella 
8,5–7,5. Pieni tappio ei Niitväljan joukkuetta kuitenkaan haitannut, vaan saimme vuolasta  
kiitosta hyvin onnistuneesta tapahtumasta, niin kentän, palvelujen, kuin iloisen jälleen-
näkemisenkin osalta.  
 
MeG-TawG
Tawast golf – Messilä seuraottelu pelattiin tällä kertaa vuorostaan Tawastin kentällä  
Hämeenlinnassa. Tawast on ollut kotikentällään yleensä vaikea voitettava, mutta tänä vuonna 
joukkueemme oli hyvässä taisteluvireessä ja voitti ottelun selvin numeroin 13–3. Näin Juhani 
Kärkisen lahjoittama kiertopalkinto matkasi vuodeksi takaisin Messilään.

Budjetti
Kaudelle asetettu 2800 euron budjetti alittui.�

Erkki Kortelainen
Kapteeni



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

Toimikunta kokoontui kauden aikana kaksi kertaa sekä piti lukuisan määrän  
neuvonpitoja sähköpostitse ja puhelimitse.

Kilpailutoiminta

Kansallinen
Kaudella 2020 seuramme pelaajat saavuttivat neljä SM-mitalia. Suomen mestaruuteen ylsivät 
Markku Utti M70-sarjan reikäpelissä ja joukkueiden voittoa M70-sarjassa juhlineet Markku 
Utti, Erkki Kortelainen ja Pekka Laine. M60 sarjan reikäpelissä SM-pronssia voitti Juha Silman 
ja pronssille ylsivät myös M60-sarjan joukkue Pertti Sallila, Erkki Soppela sekä Juha Silman. 
Kaikki mitalistit palkittiin myös seuran toimesta kauden päätteeksi.

Jäsenkilpailut
Kilpailutoimikunnan alaisuudessa pelattiin seuran mestaruuskilpailut lyönti- ja reikäpeleissä.

 
Open-kilpailut
Avoimia kilpailuja pelattiin peräti 11, joista suurin osa olivat pari-/joukkuekilpailuja. Näiden 
lisäksi Race to Korineum-viikkokilpailua pelattiin läpi kesän. Järjestelyistä vastasivat kilpailutoi-
mikunta yhdessä sponsoreiden kanssa.  

West Star Pro-Am Invitational
Nyt viidennen kerran järjestetty ammattilaiskilpailu keräsi Messilään jälleen joukon maamme 
kärkiammattilaisia. Kilpailussa tehtiin myös uusi kenttäennätys Oliver Lindellin ja Albert  
Eckhardtin pelatessa molemmat seitsemän alle tuloksen 65. Kilpailun voitto ratkesi lopulta 
kolmannella uusintareillä Oliver Lindellin eagle puttiin. Tapahtuma sai positiivista huomiota 
paikallisessa medioissa (ESS ja Radio Voima). Tapahtuman organisoivat Jani Perttilä ja Jarkko 
Kella ja vastuullisena järjestäjänä toimi Meg Juniorituki Oy. Kilpailun tuotto ohjatttin  
lyhentämättömänä Messilä Golfin juniorityölle

Muuta
Tulevalle kauden kilpailutoimikunnan koostumus tulee muuttumaan, sillä tämän  
kauden jälkeen kilpailutoimikunnasta jäävät pois puheenjohtaja Joonas Ehrukaisen 
lisäksi Jarkko Kella ja Satu Suihko.

Kulubudjetti kaudella 2020
Kilpailutoimikunta alitti sille varatun budjetin n. 1100 eurolla. 

Kilpailu- ja tasoitustoimikunnan puolesta
Joonas Ehrukainen
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Toimintakertomus 2020
TIEDOTUSTOIMIKUNTA LIITE 4

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

Yleistä
Poikkeuksellinen kausi toi lisähaasteita myös tiedotuksen osalta. Keväällä covid-19 rajoitusten 
iskiessä pyrittiin jäsenistölle suunnattua tiedotusta tehostamaan ja ajankohtaistamaan niin  
uutiskirjeiden kuin verkkosivujenkin osalta. 
  
Valtakunnallista ja paikallista medianäkyvyyttä Messilä sai rangen yhteyteen toteutettun 
Hybridi-kentän ja nyt jo viidettä kertaa pelatun West Star Pro Amin myötä.  

Golffari Bulletin - Uutiskirje
Golffari Bulletin ilmestyi perinteisesti sähköisenä uutiskirjeenä, joita lähetettiin kauden  
aikana jäsenistölle kaikkiaan 21. 

Näkyvyys sosiaalisssa mediassa 
Kaudella 2020 aktivoitiin myös seuran Instagram-tilin näkyvyyttä. Tilillä julkaistiin kauden 
aikana mm. lukuisia videoita joita on katsottu tuhansia kertoja. Lisäksi junioreille avattiin  
oma IG-tili. 

Internet sivusto
Tiedotustoimikunta jatkoi seuran edellisvuonna uusittujen kotisivujen kehittämistä 
sekä vastasi osaltaan 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
Timo Ruuda (pj), Liisa Ruuda, Mervi Suni ja Jukka Lahti

Kokoontuminen
Toimikunta ei pitänyt erillisiä kokouksia, vaan päätti toiminnasta  
puhelinkeskusteluin ja sähköpostein.  

Yleistä
Ensimmäisen toimintavuoden tavoitteena oli aktivoida greencard-kurssin käyneet  
seuramme jäseniksi ja mukaan toimintaan. Toiminta sai hyvää palautetta.  
 
Jatkossa yhteistyö seuramme eri toimikuntien kesken voisi olla vieläkin tiiviimpää  
aloittelijoiden harrastuksen tukemiseksi. Näin lajin aloittaneet pääsisivät parhaiten  
kiinni uuteen harrastukseensa Messilässä. 

Alkeiskurssit
Alkeiskursseja pidettiin huhti- syyskuun aikana ja niihin osallistui kaikkiaan 168 henkilöä. 

Kurssin jälkeiset harjoitukset ja pelaaminen kentällä 
Alkeiskurssien käyneille tarjottiin edullisia, matalan kynnyksen treenejä. Niitä toteutui  
kaksi harjoituskertaa ja niihin osallistui yhteensä 10 henkilöä. Ohjattuja, osallistujilleen 
maksuttomia pelikierroksia kentällä toteutui neljä lähtöaikaa. Niissä oli yhteensä kymmenen 
osallistujaa.

Perhegolf -hanke
Seurassa toteutettiin kaudella 2020 perhegolf-hanke. Hankkeelle myönnettiin OKM:n seuratu-
kea ja se toteutettiin yhteistyössä Greeniä Koko Seutu -seurojen kanssa (Lahden Golf, Kanava 
Golf, Vierumäen Golfseura ja Hartola Golf).

Sääntöilta
Elokuussa pidettyyn sääntöiltaan osallistui yhteensä 12 henkilöä.

Budjetti
Talous toteutui budjetin mukaisesti 9 672 euroa.

Green Card- ja kummitoimikunnan puolesta
Timo Ruuda

Toimintakertomus 2020
GREEN CARD- JA KUMMITOIMIKUNTA LIITE 5



Kokoonpano ja vastuualueet
Raija Saviniemi (puheenjohtaja), Jukka Torstila (omat Senior Tour-kilpailut),  
Kari Rantanen (mestaruus- ja reikäpelikilpailut), Simo Leporanta (seuraottelut), 
Asko Kankaanpää (Sikspäki ja Viis Leideistä), Seppo Vehka-aho (valtakunnalliset 
seniorikilpailut), Helena Koivula (palkinnot, tapahtumat, matkat & seniorikunto) sekä
Pirkko Sani (tiedotus).

Kilpailutoiminta
Koronasta huolimatta kilpailutoiminta saatiin “junailtua” läpi pienin muutoksin. 
Messilän Senior Tour käsitti lämmittely ja jäähdyttely kilpailut, kahdeksan varsinaista  
kilpailua sekä päättäjäiset. Lisänä järjestettiin kauden päättänyt pikkujoulukilpailu.
Osanotto tapahtumiin oli runsas: n. 60–90 osallistujaa per kilpailu.

Senior Touriin osallistuneiden kesken järjestettiin Shootout-kilpailu. Mestaruuskilpailut  
järjestettiin senioreiden omana tapahtumana ja senioreiden reikäpelit pelattiin vain  
muutamassa ikäluokassa. 

Sikspäki kilpailut saatiin myös vietyä koronasta ja rankkasateesta huolimatta läpi. 

Seuran edustusseniorit kilpailivat entiseen tapaan menestyksekkäästi FST:n kilpailuissa.  
Aluetour ei saavuttanut tänäkään vuonna messililäläisten parissa suurta osanottoa.
Kaikkien kilpailuiden tulokset ovat nähtävissä seuran kotisivuilla. 

Ystävyysottelut
Seuraotteluita pelattiin perinteiesti kolme. Hartola ja Sarfvik meillä kotona ja Talma vieraissa. 
Kaikki kolme ottelua olivat voitokkaita ja pystit jäivät koristamaan Messilän hyllyjä. 
Kymmenen seuran kilpailun järjestämisvuoro oli tänä vuonna Messilällä, mutta koronan takia 
koko tapahtuma jouduttiin perumaan. 

Muut tapahtumat
Tostaikahveilla tavattiin aina maaliskuun puoleen väliin asti jonka jälkeen korona keskeytti  
tapaamiset. Seniori-info ja perinteinen Heinolan kesäteatteriretki jouduttiin perumaan 
samaisesta syystä. Ennen koronarajoituksia seniorit vierailivat Helsingissä Reitzin kotimuseossa.
Perinteinen laskiaisrieha järjestettiin laskiaissunnuntaina. 
 

Kuluarvio
Toimintasuunnitelmaan laadittu kuluarvio alittui peruutusten takia.

Senioritoimikunnan puolesta
Raija Saviniemi
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Kokoonpano ja toiminta
Satu Suihko (pj), Pia Vahe, Maritta Suojärvi, Johanna Lehtinen ja Sari Lindgren. 

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

Tapahtumat kaudella 2020
Naisten kauden avajaisia ei voitu koronatilanteen vuoksi järjestää. Ensimmäinen tapahtuma oli 
Aamuvirkut kesäkuun alussa. Osallistujia tapahtumassa oli 15. Starttasimme kierrokselle aamu 
kuudelta ja nautimme pelin jälkeen maittavan brunssin. Kauden alkuun kaavailtua sääntöiltaa 
ei myöskään voitu koronatilanteen vuoksi järjestää.

Heinäkuussa pelattiin seuraotteluita. Kuun alussa pelattu kolmen seuran (Hyvinkää, Tawast, 
Messilä) ottelu pelattiin tällä kertaa Tawastissa kymmenen hengen joukkuein. Messilän naiset 
pokkasivat kisassa kunniakkaan kolmannen sijan Tawastin viedessä voiton. Ensi kesän järjes-
tysvuoro on Messilän, jolloin pyritään jatkamaan kotijoukkueen voittoperinnettä.  

Kuun lopussa oli vuorossa kauden päätapahtuma Hola Cup. Ryder Cup -formaatilla pelattavassa 
kisassa pelattiin kolme foursomea, kolme fourballia ja neljä singeli ottelua. Pelaajat oli  
järjestetty pareiksi tasoitusjärjestyksessä mahdollisimman tasaisten pelien varmistamiseksi. 
Seuran puheenjohtaja Ilkka Varmavuo saatteli leidit matkaan runon ja hauskan hattuleikin 
kera, jonka tarkoituksena oli saatella seurojen naisia yhteen myös ottelun ulkopuolella. Itse 
kisa oli todella tasainen ja viimeisen ryhmän lähestyessä 18 greeniä ottelu oli tasan. Jaossa 
ollut viimeinen piste kääntyi kuitenkin Messilälle, ja upea Ryder Cup –replikapokaali siirtyi 
klubin hyllyyn pienimmällä mahdollisella piste-erolla. Lämmin kiitos koko joukkueelle  
hyvähenkisestä ja menestyksekkäästä tapahtumasta!

Elokuun lopussa oli Yökyöpeleiden vuoro. Pelasimme valopalloilla yhdeksän reikää (reiät 1–4 
ja 14–18) ja liikkeelle lähdettiin yhteislähtönä auringonlaskun aikaan. Pelaajia oli mukana 
yhdeksän ja kaikille valopallokokemus oli ensimmäinen laatuaan. Palaute oli varsin positiivista, 
joten tapahtuma saanee jatkoa tulevina vuosina.  

Naisten kauden päättäjäiskilpailu päästiin pelaamaan syyskuun lopussa, joskin koronarajoi-
tusten vuoksi osallistujamäärää jouduttiin harmillisesti rajoittamaan 24 pariin. Tapahtuma 
toteutettiin poikkeuksellisessa järjestyksessä, kun ruokailu piti hoitaa ravintolan aukiolojen 
puitteissa. Ensin siis syötiin hyvin, ja sen jälkeen lähdettiin pelaamaan. Pimeyden uhatessa 
katkaista viimeisten pelaajien suorituksen, sovittiin kilpailu ennakkotiedoista poiketen  
pelata 9-reikäisenä.  

Toimintakertomus 2020
NAISTOIMIKUNTA
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Viis Leideistä -kiertue
Viis Leideistä kiertue pelattiin tänä kesänä ilman Vierumäkeä, eli mukana olivat Messilän  
lisäksi Takkula, Iitti, Kanavagolf ja Hartola. Viis Leideistä seuramestaruuden voitti Messilä  
yhdeksän pisteen erolla Lahden Golfiin. Henkilökohtaisen mestaruuden vei nimiinsä  
Arja Lindqvist. Heidi Rintala täydensi messiläläisten menestystä 5:nnellä sijallaan.   

Vuoden Lady
Vuoden Ladyn valinnassa huomioidaan seuraavat perusteet: valittu henkilö osallistuu aktiivi-
sesti Messilän naisten tapahtumiin ja edustaa seuran naistoimintaa iloisella asenteella. Vuoden 
Lady on mukavaa peliseuraa kaikille eikä kisamenestyminen vaikuta valintaan.  
 
Vuoden Ladyksi 2020 valittiin Arja Lindqvist

Tyttöjunioreiden stipendit
Perinteiset tyttöjunioreiden 50 euron stipendit jaettiin rookie- ja peliryhmän tyttöjunioreille. 
Junioriohjaaja Liisa Ruuda valitsi stipendien saajiksi Iida Karinkannnan ja Aino-Kaisa Hyvösen. 

Tiedottaminen
Kauden tapahtumista tiedotettiin seuran kotisivuilla, Facebook-sivuilla sekä sähköpostitse. 

Talous
Naistoimikunnan budjetti kaudelle oli 3 700 euroa ja se alitettiin.  

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

Kokoontuminen
Kokoukset pidettiin sähköisin yhteyksin tarpeen mukaan.

Yleistä
Maailmanlaajuinen tasoitusjärjestelmä WHS otettiin Suomessa käyttöön helmikuussa 2020.
Sääntötoimikunnasta liiton WHS-koulutukseen osallistui Erkki Kortelainen.

Sääntöiltoja ei koronaepidemian vuosi pidetty

Kevään aikana tarkastettiin kenttämerkinnät ja tehtiin tarvittavat lisämerkinnät.

Budjetti
Sääntötoimikunnan 500 euron budjetista käytettiin 179,38 euroa.

Sääntötoimikunnan puolesta
Jouni Takala
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Budjetti ja toteutunut 2020
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 2020  2020
budjetti  toteutunut

  
Liittymis/Jäsenmaksu aikuinen 0/99 0/99
Liittymis/Jäsenmaksu alle 18 v 0/50 0/50
  
Jäsenmaksutuotot 94 500 94 382

Perhegolf-projekti  1010
Suomen Golfl ehti   
Suomen Golfl iiton jäsenmaksut -30 162 -30 162

Taloushallinto (jaetut kulut maksettu oy:lle) -31 000 -31 000

Klubitoimikunta    -3000 -2535

Senioritoimikunta  -3000 -1917,98  
Naistoimikunta -3700 -3568,97  
Kilpailutoimikunta -6000 -4869,82  
Sääntötoimikunta -500 -179,38  
Kapteeni -2800 -2402

Seuran edustaminen/ ystävyysottelut  
Jäsenhankita/valmennus -9672 -9672  
Muut kulut  **)  

Huomionosoitukset -500 0
Rahaliikenteen kulut -360 -392,32
Tilintark + hallinto -1178 -1178
Vakuutusmaksut -187 -189,01
Kokous ja neuvottelukulut -500 -150
Hallituksen kulut -500 0
Muut toimintakulut -360 -287,84
Palkinnot -1000 

  
Tilikauden yli-/alijäämä  81 6887,68


