
 
 

  

MESSILÄN GOLF RY  

Yhdistyksen säännönmukainen toimintakertomus kaudelta 2021  

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 2021 soveltuvilta osin vuosikokouksessa 
vahvistettua toimintasuunnitelmaa. Kaudella vallinnut koronapandemia vaikutti vielä 
monella tavalla mahdollisuuksiin järjestää seuratoiminnan tilaisuuksia, koska 
viranomaisilta saadut kokoontumisohjeistukset ja -suositukset vaihtelivat kauden aikana. 

Yhdistyksen järjestämään kilpailu- ja klubitoimintaan osallistuttiin aktiivisesti. 
Valtakunnallisesti lajin harrastajamäärä kasvoi.  

Kausi käynnistettiin 22.5. Catmandoo–avajaistapahtumalla, johon osallistui 148 pelaajaa. 
Kauden päätöskilpailu pelattiin 2.10 ja osallistujamäärä oli sama, 148. Avoimia kilpailuja 
pelattiin ennätykselliset 14 kpl. Erityisesti parikilpailut olivat suosittuja.  

Greeniä Koko Seutu -kilpailusarjassa pelattiin yleinen GKS–tour, jonka suosio ei noussut 
kaudella suureksi.  

Kaudella pelattiin perinteisen seuraottelu Tawast Golfia vastaan, mutta Niitväljan ottelu 
siirrettiin pandemian vuoksi seuraavalle keväälle. 

Jäsenistö  

Jäsenmäärä oli kauden lopussa 1147 (v. 2020 1103) jäsentä, josta miehiä 759 (742) ja 
naisia 388 (361). Näistä on alle 22-vuotiaita poikia 73 ja tyttöjä 28. Uusia jäseniä 
hyväksyttiin yhteensä 157. Yhdistyksen jäsenmäärässä oli nettolisäystä 44 jäsentä.  

Messilän Golf ry:n hallinto  

Kaudella 2021 yhdistyksen puheenjohtajana on ollut Ilkka Varmavuo ja kapteenina Jouni 
Takala. Johtokunnan jäseninä olivat Anne Kortelainen (naisten kapteeni), Teemu Sinivirta, 
Erkki Kortelainen, Raija Saviniemi, Kari Toivonen 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.  

Toimikunnat  
Toimikuntien vetäjät ja toimintakertomukset: 

Teemu Sinivirta   Klubitmk   liite 1 
Jouni Takala    Kapteeni   liite 2 
Kari Toivonen   Kilpailutmk   liite 3 
Ilkka Varmavuo ja Arja Byman Tiedotustmk   liite 4 
Timo Ruuda    Green Card- ja kummitmk liite 5 
Raija Saviniemi   Senioritmk   liite 6 
Anne Kortelainen   Naistmk   liite 7 
Erkki Kortelainen   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 sähköisiä uutiskirjeitä sekä tiedotteita 
nettisivuilla. Kilpailu- ja muista ajankohtaisista asioista tiedotettiin www-sivuilla ja some 
kanavissa. Toimikunnat julkaisivat omia tiedotteitaan tarpeen mukaan teksti- ja 
nettiviestein.  

Koulutus ja valmennustoiminta  

Koulutus- ja valmennustoiminnasta vastasi pro Timo Ruuda. Green Card kurssitettavien 
määrä oli lähes 200 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 11.438,02 euroa ylijäämäisenä. Yhdistyksen tilinpäätösten 
laatimisessa on noudatettu pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista 
annetun asetuksen (PMA) mikroyrityssäännöstöä. Toiminnantarkastajana toimi Pekka 
Vastamäki.  



 
 

Toimintakertomus 2021 
KLUBITOIMIKUNTA 
 
 
 

Kokoonpano 
 
Teemu Sinivirta (pj), Veli-Pekka Colliander, Seppo Kouvonen, Kimmo Lempinen ja 
Juha Ranivaara. 
 
 
Kokoontuminen 
 
Klubitoimikunta kokoontui kahdesti kauden aikana. Lisäksi toimikunta piti yhteyttä 
puhelimitse. 
 
Toiminta 
 
Avajaistapahtuma & Catmadoo Open 22.5.2021 
Kilpailu pelattiin kahden hengen bestball- kilpailuna väliaikalähdöin. Kilpailun 
yhteydessä suoritettiin kapteenien avauslyönnit sekä muistettiin ansioituneita 
seuran jäseniä. Kilpailun yhteydessä tarjottiin ruokailu, mutta koronarajoitusten takia 
ei järjestetty muuta ohjelmaa. Kilpailu oli täynnä, yhteensä 148 pelaajaa. 
 
Golfpoint juhannuskilpailu 24.6.2021 
Kilpailu, 14 reikää, pelattiin kahden hengen scramblena yhteislähdöllä. Kilpailun 
jälkeen yhteinen grilliruokailu. Aluksi suunnitelmana oli pelata myös aamukilpailu, 
joka peruttiin vähäisen osallistuja määrän takia. Koronarajoitusten lieventyminen 
vasta juhannusviikolla hankaloitti kilpailun järjestämistä ja suunnittelua etukäteen. 
Kilpailu oli täynnä, yhteensä 84 pelaajaa. 
 
Kauden päätöskilpailu 2.10.2021  
Kilpailu pelattiin neljän hengen joukkuein. Pelimuotona Texas- scramble. Ennen 
kilpailua laskettiin klubilippu. Kilpailun jälkeen yhteisruokailu sekä live- musiikkia. 
Kilpailun yhteydessä jaettiin myös mestaruuskilpailujen palkinnot. Kilpailu oli 
täynnä, yhteensä 120 pelaajaa.  
 
Budjetti ja toteutuminen 
Klubitoimikunnan kauden budjetti 3000 € alitettiin. 
 
 
Klubitoimikunnan puolesta 
pj Teemu Sinivirta 
 



 
 

Toimintakertomus 2021 
KAPTEENI 
 
 
 

Kauden kapteenit olivat Jouni Takala ja Anne Kortelainen 
 
Kausi kapteeniston näkökulmasta 
Kausi oli edelleen koronan sävyttämä mikä oli huomioitava kaikessa toiminnassa. 
Huolimatta edelleen poikkeuksellisesta tilanteesta pystyttiin seuratoimintaa 
jatkamaan, pelaamaan sekä kilpailemaan. Perinteitä kunnioittaen kausi aloitettiin 
lipunnostolla ja avauslyönneillä sekä päätettiin lipunlaskuun. Kausi oli kapteeniston 
ensimmäinen näissä rooleissa. Saimme mukavasti yhteydenottoja jäsenistöltä ja 
kävimme antoisia keskusteluja moninaisista aiheista lajiin ja seuratoimintaan 
liittyen. Kurinpidolliset tehtävät eivät nousseet merkittävään rooliin kauden aikana, 
kiitos siitä kaikille niille, jotka ovat mieltäneet yhteiset pelisäännöt ja haluavat niitä 
noudattaa. Kunnioitetaan jatkossakin toisiamme. Varsinaisia edustustehtäviä ei 
vallitsevassa tilanteessa juuri ollut. Anne Kortelainen edusti seuraa Golfliiton 
kapteenipäivillä Joensuussa. 
 
Seuraottelut 
Perinteiset seuraottelut oli tarkoitus pelata niin Tawast Golfia kuin Niitväljä Golfia 
vastaan kauden aikana. Tawastin kanssa pääsimmekin ottelemaan 
kotikentällämme ja hieman uudella kutsutavalla kootulla joukkueella jouduimme 
taipumaan niukasti vierailijoille. Tappion seurauksena Juhani Kärkisen lahjoittaman 
kiertopalkinnon kohtalo oli matkata tilapäisesti Hämeenlinnaan. 
Niitväljan kanssa olimme jo sopineet ottelupäivän, mutta kohtalona oli Covid-19 
leviämisvaihe ja jouduimme perumaan hyvässä yhteisymmärryksessä tapahtuman. 
Tarkoitus on, että ottelemme keväällä siirtyneen ottelun Virossa ja he tulevat 
varsinaiseen tulevan kauden otteluun Messilään myöhemmin kesällä 2022. 
 
Seura on käynyt kauden aikana lukuisia eri tasoisia ja eri kokoonpanoilla olevia 
otteluita muita seuroja vastaan, joista tarkemmin seuran sivuilla. Onnittelut myös 
vielä yksilötasolla seuraa menestyksellä edustaneille pelaajille. 
 
Budjetti ja toteutuminen 
Kauden budjetissa oli varauduttu kahteen seuraotteluun, joista toinen olisi 
suuntautunut Viroon. Peruuntuneen ottelumatkan vuoksi budjetti alitettiin 
merkittävästi.  
 
 
Kapteeni    Naiskapteeni 
Jouni Takala   Anne Kortelainen 



 
 

 

Toimintakertomus 2021  
KILPAILUTOIMIKUNTA  

 

Kokoonpano  
Kari Toivonen (pj), Erkki Kortelainen, Jouni Takala,Tomi Kaitarinne, Jukka 
Nikkanen, Teemu Sinivirta ja Veli-Pekka Keskiväli.  

Toimikunta kokoontui kauden aikana kolme kertaa ja piti lukuisia neuvonpitoja 
puhelimitse.  

Kilpailutoiminta  
Kaudella 2021 seuramme pelaajat saavuttivat menestystä: 
Ulla Pirhonen, hopeaa, naiset 65 v sarjassa. 
Erkki Kortelainen, Markku Utti ja Pekka Laine, joukkuepronssia, miehet 70 v -
sarjassa. 
Juha Lindqvist, pronssia, haastajatour, miehet 50 v.  

Jäsenkilpailut  
Kilpailutoimikunnan alaisuudessa pelattiin seuran mestaruuskilpailut lyönti- ja 
reikäpeleissä.  

Open-kilpailut  
Avoimia kilpailuja pelattiin vuonna 2021 peräti 14 kpl, joista suurin osa pari-
/joukkuekilpailuja. Lisäksi pelattiin kahdeksan GolfPoint/Cobra viikkokilpailua. 
Järjestelyistä vastasivat kilpailutoimikunta yhdessä sponsorien kanssa.  

Salpausselkä Malja pelattiin 13.-15.7. monen vuoden tauon jälkeen. Messilässä 
kilpailu oli 14.7.2021.  

Nuorten lyöntipelin SM-kilpailut pelattiin sarjoissa 14 ja 16-vuotiaat. 
Kolmipäiväiseen kilpailuun osallistui kaikkiaan 117 pelaajaa. Kilpailu onnistui 
erinomaisesti sillä aurinko paistoi kaikki kolme päivää ja kenttä oli saatu loistavaan 
kuntoon, joka sai pelaajilta kiitosta. Seuran vapaaehtoisia oli töissä kolmen päivän 
aikana noin 30 henkilöä.  

Budjetti  
Kilpailutoimikunta alitti budjetin kaudella 2021.  

Kilpailutoimikunnan puolesta Kari Toivonen  



 
 

 

Toimintakertomus 2021 
TIEDOTUSTOIMIKUNTA  

 

Kokoonpano  
Juha Taskinen pj, Ilkka Varmavuo, Arja Byman  

Toiminta 
Tiedostustoimikunta avusti eri toimikuntien tapahtumatiedottamiseen liittyvissä 
asioissa sekä dokumentoi kauden tapahtumia. Toimikunta kokoontui tarpeen 
mukaan.  

Golffari Bulletin - Uutiskirje  
Seuran sisäinen tiedotus toteutettiin edellisvuosien tapaan sähköisellä Golfari 
Bulletin - uutiskirjeillä. Uutiskirjeitä toimitettiin kauden aikana n. 10 kpl.  

Internet sivusto  
Päivitysten tekemistä ja uutisointia seuramme kotisivuille jatkettiin entiseen tapaan.  

Ilmoitustaulut  
Tiedotustoimikunta jatkoi edelleen ilmoitustaulujen sekä ykköstiin infotaulun 
päivitystä ja ylläpitoa, sekä huolehti osaltaan niiden siisteydestä sekä ajan tasalla 
pitämisestä.  

Someviestintä  
Toimikunta pyrki tehostamaan Messilä Golfin näkyvyyttä sosiaalisen median 
kanavissa ja vakiinnuttamaan niiden käyttöä osaksi seuran ulkoista- ja sisäistä 
viestintää.  

Tiedotustoiminnan puheenjohtajuudesta, tiedottamisesta ja golfyhteisömme 
visuaalisesta ilmeestä jo 90–luvulta asti vastannut Juha Taskinen menehtyi 
pitkäaikaisen sairauden murtamana keväällä 2021. Juha oli vahvasti yhteisön 
toiminnassa mukana loppuun saakka. 

Tiedotustoimikunnan puolesta  
Ilkka Varmavuo 

 

 



 
 

 

Toimintakertomus 2021 
GREEN CARD- JA KUMMITOIMIKUNTA 
 
 
 

Kokoonpano 
Timo Ruuda pj, Liisa Ruuda, Mervi Suni ja Jukka Lahti 
 
Kokoontuminen 
Toimikunta ei pitänyt erillisiä kokouksia, vaan päätti toiminnasta puhelinkeskusteluin 
ja sähköpostein. 

 
Alkeiskurssit 
Alkeiskursseja pidettiin huhti- lokakuun aikana. Green cardin suoritti kaikkiaan 188 
henkilöä, mukaan lukien juniorit ja Perhegolf-hanke. 
 
Kummikierrokset 
Maksuttomia kummikierroksia tarjottiin Messilä Golfissa green cardin suorittaneille 
kuutena perjantai-iltana kesän aikana. Kierroksille osallistui 14 pelaajaa, joita 
opastivat kuusi seuran golfkummia. 
 
Perhegolf-hanke 
Kaksivuotisen hankkeen jälkimmäisenä vuotena perheille suunnatuille 
maksuttomille alkeiskursseille ja peli-iltoihin osallistui yhteensä 9 perhekuntaa, 26 
lasta ja aikuista. Talvikaudella perheille tarjotaan mahdollisuus pelata 
simulaattorissa ja näin madaltaa kynnystä talviajan harjoitteluun sekä tukea 
harrastuksen jatkoa Messilä Golfissa. 
 
Greeniä koko seutu -yhteistyö 
Aikaisempien vuosien tapaan Greeniä koko seutu -seurojen junioreille järjestettiin 
jokaisessa seurassa maksuton pelipäivä. Alueen ensimmäiset seurojen 
juniorijoukkueiden väliset mestaruuskilpailut pelattiin Messilä Golfissa. 
 
 
Budjetti ja toteutuminen 
Toimikunnan toiminta toteutui budjetin mukaisena. 
 
 
Green card- ja kummitoimikunnan puolesta 
Timo Ruuda 
 



 
 

Toimintakertomus 2021 
SENIORITOIMIKUNTA 
 
 
 

Kokoonpano 
Raija Saviniemi pj, Jukka Torstila senioritalkootyön johto, Simo Leporanta 
seuraottelut, Asko Kankaanpää seniortourin pisteytys, Seppo Vehka-aho aluetourit 
ja kansalliset seniorkilpailut, Helena Koivula, palkinnot, tapahtumat, matkat, 
seniorkunto, Pirkko Sani, tiedotus.  
 
Kilpailutoiminta  
Lämpöisen kauden myötä saatiin yhteensä 18 seniortapahtumaa vietyä läpi. 
Messilän Seniortour käsitti kaksi lämmittely– ja yhden jäähdyttelykilpailun, 
kahdeksan varsinaista kilpailua ja päättäjäiset sekä lisänä kauden päättävä 
pikkujoulu kilpailu. Helteestä johtuen pelattiin kaksi kilpailua 9–reikäisenä. Osanotto 
tapahtumiin oli runsasta, liikutimme omissa kilpailuissa yli 120:tä jäsentämme. 
 
Seniortouriin osallistuneiden kesken järjestettiin shoot–out kilpailu. Mestaruus-
kilpailut järjestettiin senioreiden omana tapahtumana, reikäpelit pelattiin vain 
muutamassa seniorluokassa. Seuran edustusseniorit kilpailivat entiseen tapaan 
menestyksekkäästi FST:n kilpailuissa. Aluetour ei saavuttanut tänäkään vuonna 
suurta osanottoa messiläläisten parissa.  

 
Ystävyysottelut  
Seuraotteluita pelattiin kolme. Hartola ja Sarfvik pelattiin vieraissa ja uutena 
"kilpakumppanina" oli Kanava Golf.  Kymmenen seuran kilpailun järjestämisvuoro 
oli jo edellisenä vuonna Messilällä, mutta tapahtuma jouduttiin koronan takia 
siirtämään vuodella. Kotikenttäedun turvin Messilä voitti himoitun pystin. 
 
Muut tapahtumat  
Aluetourin Hämeen osakilpailu järjestettiin Messilässä 10.8.2021. Kilpailuun 
osallistui 122 pelaajaa. Saimme kiitosta hienosti järjestetystä kilpailutapahtumasta. 
 
Seniori-info, laskiaisrieha ja perinteinen Heinolan kesäteatteriretki jouduttiin 
perumaan koronan edelleen jyllätessä. 
 
Seniorit osallistuivat aktiivisesti ja "ammattitaitoisesti" talkooporukkana seuran eri 
tapahtumiin. 

 
Budjetti ja toteutuminen 
Toimikunnan budjetti toteutui hieman alijäämäisenä. 
 
Senioritoimikunnan puolesta pj Raija Saviniemi 



 
 

Toimintakertomus 2021 
NAISTOIMIKUNTA 
 
 
 

Kokoonpano  
Anne Kortelainen (pj), Pia Vahe, Sari Lindgren, Johanna Lehtinen, Raija Alenius, 
Eija Laine 
 
Naistoimikunnan toiminnan tavoitteet 
Naisten toiminnan painopiste on naispelaajien aktivoinnissa. Naisten tapahtumissa 
pyritään huomioimaan seuran naisjäsenet mahdollisimman laajasti pelitasosta ja 
iästä riippumatta, sekä tarjoamaan heille erilaisia mahdollisuuksia osallistua 
toimintaan 
 
Tapahtumat kaudella 2021 
Naisten kauden avajaisia ei voitu toteuttaa, tilaisuutta siirrettiin yhdistettäväksi 
sääntöillan yhteyteen mutta korona vuoksi tämä jouduttiin perumaan. Ensimmäinen 
tapahtuma oli naisten kuukausikisa toukokuun lopussa.  
 
Kuukausikisat pelattiin neljä kertaa kauden aikana 9r PB. Kisaan osallistui kaikkiaan 
23 naista. Kolme parasta per kisa palkittiin ja kauden lopussa kolme parasta 
yhteistuloksen perusteella.  
 
Kesäkuussa oli Valtakunnallinen naisten sunnuntai, teemana kesäinen kukkahattu.  
Aamu alkoi salsan askelilla Bettina Karppisen johdolla. Pelimuotona oli Greensome 
parikilpailu osallistujia lähes 50 naista. Hieman sateinen sää, mutta rento tunnelma 
oli väylän 11 jälkeen Prosecco- ja koronasuukko tauolla. Valvojamme Pekka soitti 
kitaraserenadin jokaiselle lähtöryhmälle. Pelin jälkeen nautittiin ravintolan herkuista. 
 
Heinäkuussa teimme pelimatkan Nurmijärvi Golfiin yhteiskuljetuksella, Johanna oli 
järjestänyt meille peliajat ja ruokailut. Heinäkuussa pelasimme Messilässä jo 
perinteeksi muodostuneen kolmen seuran ystävyysottelun Meg-Hyg-Tawg. 
Joukkueissa pelaa 10 henkilöä/seura ja 8 parhaan tulokset huomioidaan 
lopputuloksessa. Kenttämme sai suuret kiitokset vierailijoita ja ravintola oli tehnyt 
maittavan salaatti-buffan. Messilän joukkue otti ylivoimaisen voiton (289-259-229). 
Ensi kesänä järjestely vuoro on Hyvinkäällä. 
 
Elokuun lopussa oli Yökyöpeli ja pelasimme illan hämärtyessä valopalloilla 6 
väylää. Ennen lähtöä nautimme pienen iltapalan ja rakensimme pelistrategiaa. 
Greeneillä lipputankoihin oli teipattu taskulamput, jotta näimme lipun paikat. 
Kokemisen arvoinen tapahtuma, jota jatketaan.  
 
 



 
 
 
 
Kauden päätapahtuma Messilä-Lahden Golf naisten reikäpelit eli Hola-cup. Ottelu 
pelattiin Lahden Golfin Mestarikentällä 28.8. Ottelu pelattiin kolmessa eri 
pelimuodossa Singelit, Fourball ja Foursome. Jaossa oli piste kustakin ottelusta eli 
yhteensä10 pistettä. Kiertopalkinto Ryder Cup -reikäpelipokaali saa kodin 
voittajajoukkueen vitriiniin. Oli vain yhdestä pisteestä kiinni, ettei pokaali olisi tullut 
takaisin Messilään. Ensi vuonna pelataan ottelu Messilässä. Joukkueelle vielä iso 
kiitos hyvästä joukkuehengestä. 
 
Naisten kauden päätöskisa pelattiin syyskuun lopussa 9-reikäisenä Best-Ball 
parikilpailuna. Kilpailun jälkeen ruokailtiin, nautittiin yhdessäolosta ja jaettiin 
palkinnot. 
 
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. 
 
Vuoden Ladyksi 2021 valittiin Marketta Paldanius 
 
Tyttöjunioreiden stipendit 
Perinteiset tyttöjunioreiden stipendit jaettiin seuraavasti 5x20 euron lahjakortein. 
Siiri Ojala ja Loviisa Harju/ Starttiryhmä, Aino Mattila ja Olivia Partanen/ 
Taituriryhmä, Aino-Kaisa Hyvönen/ Haastajaryhmä 
Junioriohjaaja Liisa Ruuda valitsi stipendin saajat 
 
Tiedottaminen 
Kauden tapahtumista on tiedotettu seuran kotisivuilla.  
 
Budjetti ja toteutuminen 
Naistoimikunnan budjetti kaudella oli 4000 euroa ja se alitettiin. 
 
Naistoimikunnan puolesta 
pj Anne Kortelainen 
 

 

 

 

 



 
 

Toimintakertomus 2021 
SÄÄNTÖTOIMIKUNTA 
 
 
 

Kokoonpano 
Erkki Kortelainen pj, kapteenit Jouni Takala ja Anne Kortelainen, Kari Toivonen  
 
Toiminnan toiminta 
Sääntötoimikunta piti yhden kokouksen vuoden aikana. 
 
Kesän aikana tarkistettiin kenttämerkinnät ja tehtiin tarvittavat korjaukset. 
 
Kauden alussa tehtiin tarkistus kentän väylien hcp–luvuista, sillä pelijärjestys 
muuttui kauden alussa siten, että etuysi päättyy klubille, kentän alkuperäisen 
suunnitelman mukaisesti.  
 
Hcp–luvut perustuvat 3 vuoden aikana jätettyjen tuloskorttien mukaan. 
Laskennassa on käytetty 3300 kierroksen tuloksia. 
 
Tasoitustilasto Messilän pelaajista: 
 
tasoitus miehet naiset  yhteensä % 
 
+4 -  4,4  18    3       21  1,8  
4,5 - 11,4  92    6       98   8,5 
11,5 - 18,4 189  19     208  17,9 
18,5 -26,4 247  116     363  31,3 
26,5 - 36 110  135     245  21,1 
36,1 - 54 106  119     225  19,4 
 
yht:  762  398   1160 

 
Budjetti ja toteutuminen 
Sääntötoimikunnan budjetti alittui. 
 
 
Sääntötoimikunnan puolesta 
pj Erkki Kortelainen 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 

 


