TOIMINTASUUNNITELMA
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Yhdistyksen säännön mukainen
toimintasuunnitelma ja talousarvio tilikaudelle 2021

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.
Yhdistyksen kolmaskymmeneskolmas pelikausi avataan 8.5. järjestettävällä Catmandooavajaiskilpailulla ja päätetään päätöskilpailuun 2.10., jonka yhteydessä lasketaan myös
klubulippu.
Avoimia kilpailuja järjestetään kaudella 10–11 kpl. Viikkokilpailuja ja junioritoiminnan
tukitapahtumia järjestetään mahdollisuuksien mukaan.
Toimikunnat järjestävät kauden aikana toimikuntien omia kilpailua ja tapahtumia, jotka ovat
kirjattuna toimikuntien omiin toimintasuunnitelmiin. Seurojen välisiä ystävyysotteluja järjestetään kaksi ja lisäksi senioreiden ja naisten ystävyysottelut.
GKS –kenttien kesken järjestetään kilpailuja mahdollisuuksien mukaan. Suunnitteilla on
palauttaa takavuosien Salpausselkämaljaa vastaava kolmen kentän välinen kilpailu pelattavaksi
kolmena peräkkäisenä päivinä heinäkuussa Messilän, Takkulan ja Vierumäen Cook kentille.
Kilpailutoimintaan voi edelleen kesäkaudella 2021 vaikuttaa virustilanne ja siihen liittyvä
ohjeistus.
Harjoittelumahdollisuuksia tarjotaan talvikaudella Valon/Golf Pointin tiloissa.

Jäsenistö
Jäsenmäärä on 1103 jäsentä, josta alle 22-vuotiaiden osuus on 94.

Messilän Golf ry:n hallinto
Yhdistyksen vuosikokous valitsee vuosittain puheenjohtajan, kapteenin ja 7–9 johtokunnan
jäsentä. Yhdistyksen vuosikokouspäivä on 25.3.2021. Johtokunta kokoontuu erillisestä
kutsusta aina tarvittaessa. Lisäksi toimikunnat pitävät omia kokouksiaan. Arja Byman
hoitaa yhdistyksen toiminnanjohtajan ja rahastonhoitajan tehtäviä.

Esitys johtokunnan jäseniksi 2020
Toimikunnat esittävät johtokunnan jäseniksi kaudelle 2021: puheenjohtaja Ilkka Varmavuo,
kapteeni Jouni Takala, sekä muiksi jäseniksi Anne Kortelainen, Juha Taskinen, Erkki Kortelainen, Raija Saviniemi, Teemu Sinivirta, Jouni Takala, Timo Ruuda ja Kari Toivonen.

Esitys toimikunnista kaudelle 2021
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.

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 2021 tarpeen mukaan.

Toiminta
La 8.5. klo 10.00
Avajaistapahtuma - Catmandoo Open
- Lipunnosto ja avajaispuhe
- Yhteislähtö parikilpailuun. Kilpailumuoto päätetään lähempänä kilpailua.
- Ruokailu ja mahdollisesti elävää musiikkia
- Kilpailun palkintojenjako sekä muut palkitsemiset ja huomionosoitukset
- Vuoden Messiläläisen palkitseminen
- Kilpailumaksu on 15 e joka sisältää illallisen
To 24.6. klo 17.00
Mid Night Sun by GolfPoint
- Mahdollisesti vuoden 2020 tapaan sekä aamu- että iltakilpailu
- Kahden hengen scramble
- 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 15 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
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Kapteenin toimintasuunnitelma kaudelle 2021
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
GC-kurssien sääntökoulutusten päävastuu on viime vuotiseen tapaan kouluttavalla pro:lla.
Valtakunnalliset kapteenien päivät järjestetään kesäkuun lopulla 2021 Joensuussa
Karelia Golfissa.

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

Budjetti
Budjetti kaudelle 2021 on 5 200 e.
Jouni Takala
Kapteeni
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Toimikunnan kokoonpano
Kaudelle 2021 kilpailutoimikunnan kokoonpano muuttuu. Kilpailutoimikunnan puheenjohtajana
aloittaa Kari Toivonen. Muut jäsenet toimikunnassa kaudella 2021 ovat Erkki Kortelainen (sääntötmk.),
Tomi Kaitarinne, Teemu Sinivirta (klubitmk.), Jukka Nikkanen ja Jouni Takala (kapteeni).

Tehtäväkenttä
Kilpailutoimikunta vastaa seuran järjestämien kilpailujen käytännön järjestelyistä. Kaikkien
tehtäväkenttien hoitamiseen käytetään mahdollisuuksien mukaan omien jäsenten, sekä kutsuttujen
asiantuntijoiden kokemusta ja ammattitaitoa.

Kilpailutoiminta
Kilpailutoimikunnan päätehtävänä on järjestää seuran mestaruuskilpailut. Lisäksi kauden aikana
järjestettävät avoimet kilpailut, joiden järjestelyt hoidetaan yhdessä sponsoreiden kanssa. Avoimissa
kilpailuissa toimikunta asettaa kilpailukohtaisen kilpailunjohtajan, joka toimii myös kisan tuomarina.
Messilä golfin omalla kentällä järjestämissä kilpailuissa (mestaruuskilpailut, open-kilpailut) mahdollisesti tapahtuvissa sääntörikkomuksissa välitöntä päätösvaltaa käyttää seuramme sääntötoimikunta.
Mahdolliset rangaistukset vahvistaa seuran hallitus ja viime kädessä SGL.

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.

Jäsenten tasoitukset
Kilpailutoimikunnan vastuulla on myös seuran tasoitustoimikunta, joka tulee seuraamaan jäsenten
tasoituksia SGL:n ohjeiden mukaisesti.

Budjetti kaudelle 2021
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
Kari Toivonen
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Kokoonpano
Erkki Kortelainen (pj), Jouni Takala (kapteeni), Anne Kortelainen (naiskapteeni) ja
Kari Toivonen (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 2021
Osallistutaan järjestettäviin sääntökoulutuksiin paikallisen osaamisen varmistamiseksi.

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

Tavoitteet
Tiedostustoimikunnan tavoitteena kaudella 2021 on olla tarvittaessa apuna eri toimikuntien
tapahtumatiedottamiseen liittyvissä asioissa sekä pyrkiä dokumentoimaan kauden tapahtumia.
Toimikunta kokoontuu tarpeen mukaan.

Golffari Bulletin - Uutiskirje
Seuran sisäinen tiedotus toteutetaan edellisvuosien 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 tukea ja auttaa junioritoimikuntaa heidän omaehtoiseen tiedottamiseen
liittyen.

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
Jäsenhankintatoimikunnan tavoitteena on saada golfharrastukselle myönteistä näkyvyyttä
toimialueella, rekrytoida uusia eri-ikäisiä jäseniä seuraan ja panostaa hyvään asiakaskokemukseen sekä harrastajien pelitaitojen kehityksen tukemiseen.
Toisella toimintakaudella arvioidaan lajin aloittelijoille ja golfista kiinnostuneille suunnattujen
toimintamallien rakennetta ja toteutustapoja yhdessä muiden toimikuntien kanssa. Yhteisen
arvioinnin pohjalta luodaan toimintamalleja seuraaville vuosille.

Toimenpiteet
Toimikunnat yhdessä
- Arviointikeskustelu ja tavoitteiden asettaminen yhdessä seuran hallituksen ja
toimikuntien jäsenten kanssa.
Juniorit (alle 22-vuotiaat) ja perheet
- Selkeä polku junioritoimintaan ja perhegolf-tapahtumiin. Harrastukseen voi
tutustua eri harrastusryhmissä kahdesti maksutta.
Aikuiset
- Alkeiskurssille ilmoittautuneille toimitetaan info heille suunnatuista kesän toiminnoista
- Viestintää lajista kiinnostuneille lisätään eri kanavia hyödyntäen.
- Maksuttomia ja ohjattuja kummikierroksia järjestetään alkeiskurssin suorittaneille,
etukäteen varattuina peliaikoina. Golfkummeja ovat toimikunnan jäsenet ja muiden
toimikuntien omasta joukostaan nimeämät teemasta kiinnostuneet.
- Lisäksi kesän aikana järjestetään kaksi ”Golfin sääntöjen A-B-C -iltaa”.

Budjetti
Toimikunnan budjettti sisältyy jäsenhankinta- ja valmennusbudjettiin.
GC- ja kummitoimikunnan puolesta
Timo Ruuda
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Kokoonpano ja vastuualueet
Raija Saviniemi (pj) (mestaruuskilpailut), Jukka Torstila (konsultointi kilpailuihin ja
kilpailuohjeistukseen), Simo Leporanta (seuraottelut), Seppo Vehka-Aho (aluetourit ja
kansalliset seniortourit), Asko Kankaanpää (seniortourin pisteytys, rahastonhoito ja
hole-in one -kassa), Helena Koivula (seniortapahtumat, seniormatkat, palkinnot ja
seniorkunto) ja Pirkko Sani (tiedotus).

Yleistä
Kausi 2021 pyritään toteuttamaan viime vuotista kaavaa noudattaen ja vallitsevia
koronaohjeita seuraten.

Oma seniortour
Sarja aloitetaan kahdella lämmittelyllä ja päätetään yhteen lämmittelyyn. Varsinaisia
osakilpailuja on kahdeksan ja ne pelataan eri teemoin. Osallistumalla vähintään neljään oman
tourin kilpailuun varmistat osallistumismahdollisuuden kauden huipentumaan Shoot-Out
kilpailuun joka pelataan ma 27.9. Lämmittelyjen maksu on kuusi euroa, jolla saa ravintolan
tarjoaman välipalan tai sopan. Seniortourin kilpailumaksu on myös kuusi euroa. Caddiemaster
hoitaa lähtölistat ja tulospalvelun. Jokainen syöttää reikäkohtaiset tuloksensa Nexgolfiin tai
luettelee tuloksena heti kilpailun jälkeen caddiemasterille. Kilpailut aloitetaan aamulla klo 9.
Viikkokilpailussa palkitaan kunkin sarjan paras pelaaja, joko ravintolan tai Golf Pointin 10
euron lahjakortilla. Kilpailun jälkeen arvotaan tuotepalkintoja. Sarjojen parhaat palkitaan
senioreiden päättäjäisissä.
Sarjajaot ovat viimevuotiset eli naiset pelaavat tiiltä 48. Naiset +78 voivat pelata myös
tiiltä 30. Miehet 50–69 tiipaikka 57, miehet 70–80 tiipaikka 53 ja miehet +80 tiipaikka 48.
Nämä samat sarjajaot ovat voimassa myös seuran mestaruuskilpailussa.

Seuran mestaruuskilpailut
Lyöntipeli
Seniorit VN65, VN70, VM65, VM70, VM75 ja VM80 pelaavat seuran mestaruuskilpailut 23.–24.8.
seuraavasti. Lyöntipeli HCP mestaruudesta pelataan 23.8. kaikkien ilmoittautuneiden kesken,
kukin omissa sarjoissaan. (Huom! Sarjoja yhdistellään, jos ilmoittautuneita ei ole tarpeeksi.)
SCR mestaruudesta pelataan 24.8. niiden kesken, jotka ovat selvittäneet cut-rajan ja
ovat halukkaita osallistumaan. Halukkuus osallistua SCR mestaruuteen on ilmoitettava
ensimmäiselle kierrokselle lähdettäessä. Mestaruuskilpailut ovat maksuttomia. Kilpailun
toisena päivänä on tarjolla ilmainen keittolounas.
Reikäpeli
Reikäpelit järjestää kilpailutoimikunta. Kussakin sarjassa täytyy olla kahdeksan pelaajaa jotta
kaavio toteutuu. Pyrimme aktivoimaan veteraanipelaajia osallistumaan reikäpeleihin.
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Aluetour
Messilä Golf toimii aluetourin kolmannen osakilpailun järjestäjänä 10.8. Tourin 2021
ensimmäinen osakilpailu pelataan Nokian River Golfissa 25.5. ja toinen 15.6. Aulanko Golfissa
Loppukilpailu pidetään Uudenkaupungin Golfissa 4.9.2021
Naisten 60+ tourin tapahtumat ja ajankohdat ovat nähtävissä Suomen Golfsenioreiden
sivustolla.

Ystävyysottelut
Ystävyysotteluita pelataan tänäkin vuonna kolme.
- Hartola Golfia vastaan pelataan 10.6. Hartolassa.
- Kanava Golf kohdataan Messilässä 5.7. (Kanava Golf on uusi ystävyysseura.)
- Sarfvik Golfin isännöi ystävyysottelua Sarvikissa 19.7.
Ystävyysotteluihin valitaan perinteisesti kahdeksan mies- ja neljä naispelaajaa.
Avausotteluun joukkue valitaan pääosin toimikunnan keskuudesta.

Kymmenen seuran ottelu
Viime vuonna ottelu peruttiin koronan vuoksi ja Messilän järjestelyvuoro siirtyi tälle vuodelle.
Ottelu pelataan to 10.9.

Muut tapahtumat
Perinteinen RokkaBileet -laskiaistapahtuma jouduttiin perumaan koronan takia
25.3. Seuran sääntömääräinen vuosikokous
15.4. Senioreiden infotilaisuus Trion Osuuspankilla
29.6. Heinolan teatteriretki
Torstai caffeet ovat tauolla koronarajoitusten takia
Muut tapahtumat ovat seurattavissa seuran tapahtumakalenterista.

Budjetti
Budjetti kaudelle 2021 on 3 000 e.
Senioritoimikunnan puolesta
Raija Saviniemi
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Kokoonpano
Anne Kortelainen (pj), Pia Vahe, Johanna Lehtinen, Sari Lindgren, Eija Laine ja Raija Lönnroth

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

Kaudelle 2021 suunnitellut naisten tapahtumat
-

Naisten kauden avajaiset
Sääntöilta
Valtakunnallinen Naisten sunnuntai -pelitapahtuma
Kuukausikisat toukokuusta elokuuhun
Kesäretki Nurmijärvi Golfiin
HOLA CUP seuraottelu Lahden Golfin kanssa Takkulassa
Naisten kolmen seuran (Hyvinkää, Messilä ja Tawast) ystävyysottelu Messilässä
Yökyöpelit – valopallopelit
Naisten kauden päättäjäiset
Naisten avoimen kilpailun mahdollisuuksia selvitetään

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 aiempien kausien tavoin rookie- ja peliryhmän tyttöjunioreille stipendit.

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

Budjetti
Budjetti kaudelle 2021 on yhteensä 4 000 euroa.
Naistoimikunnan puolesta
Anne Kortelainen

Budjetti ja toteutunut
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MESSILÄN GOLF RY
2021
budjetti

2020
tot

Liittymis/Jäsenmaksu aikuinen
Liittymis/Jäsenmaksu alle 18 v

0/99
0/50

0/99
0/50

Jäsenmaksutuotot

94 500

94 382
1010

Suomen Golflehti
Suomen Golfliiton jäsenmaksut

-29 691

-30 162

Taloushallinto (jaetut kulut maksettu oy:lle)

-31 000

-31 000

Klubitoimikunta

-3000

-2535

Senioritoimikunta

-3000

-1918

Naistoimikunta

-4000

-3569

Kilpailutoimikunta

-6000

-4870

Sääntötoimikunta

-500

-179

Perhegolf -projekti

Kapteeni/Seuran edustaminen/ystävyysottelut -5200

-2402

Jäsenhankinta/valmennus

-9672

-9672

Muut kulut **)
Huomionosoitukset
Rahaliikenteen kulut
Tilintark. + hallinto
Vakuutusmaksut
Kokous ja neuvottelukulut
Hallituksen kulut
Kaiverrukset yms.

-300
-400
-1178
-190
0
-200
-160

0
-392
-1178
-189
-150
0
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7176

Tilikauden alijäämä

