
 
 

 
Messilän Golf ry  
 

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖN MUKAINEN TOIMINTASUUNNITELMA JA 
TALOUSARVIO TILIKAUDELLE 2022 
 
 
 
 
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 7.5. järjestettävällä Catmandoo–
Avajaiskilpailulla ja päätetään kauden lopussa 1.10. järjestettävällä klubilipun laskun 
tilaisuudella ja päätöskilpailulla.  
 
Avoimia kilpailuja järjestetään kaudella n. 10 kpl. Viikkokilpailuja ja junioritoiminnan 
tukitapahtumia järjestetään mahdollisuuksien mukaan.  
 
Toimikunnat järjestävät kauden aikana toimikunnan omia kilpailua ja tapahtumia, jotka ovat 
kirjattuna toimikuntien omiin toimintasuunnitelmiin.  Perinteeksi muodostuneita seurojen 
välisiä ystävyysotteluja järjestetään ainakin Niitvälja Golfin ja Tawast Golfin kanssa. Lisäksi 
on senioreiden ja naisten ystävyysottelut.  
 
GKS –kenttien kesken järjestetään kilpailuja mahdollisuuksien mukaan. Salpausselkämalja, 
kolmen kentän välinen kilpailu pelataan kolmena peräkkäisenä päivinä heinäkuussa 
Messilän, Takkulan ja Kanavan kentillä.  
 
Harjoittelumahdollisuuksia tarjotaan talvikaudella Valon/Golf Pointin tiloissa. 

 
 

1. JÄSENISTÖ 
 
Jäsenmäärä on 1147 jäsentä, josta alle 22-vuotiaiden osuus on 101.   
 
 
2. MESSILÄN GOLF RY: N HALLINTO 
 
Yhdistyksen vuosikokous valitsee vuosittain puheenjohtajan, kapteenin ja 7-9 johtokunnan 
jäsentä. Yhdistyksen vuosikokouspäivä on 7.4.2022. Johtokunta kokoontuu erillisestä 
kutsusta aina tarvittaessa. Lisäksi toimikunnat pitävät omia kokouksiaan. Arja Byman hoitaa 
yhdistyksen toiminnanjohtajan ja rahaston hoitajan tehtäviä. 



 
 
 

3. ESITYS JOHTOKUNNAN JÄSENIKSI 2022 
 

Toimikunnat esittävät johtokunnan jäseniksi kaudelle 2022: puheenjohtaja Ilkka Varmavuo, 
kapteeni Jouni Takala, sekä muiksi jäseniksi Anne Kortelainen, Erkki Kortelainen, Raija 
Saviniemi, Teemu Sinivirta, Jouni Takala, Timo Ruuda Kari Toivonen sekä uutena 
tiedotutoimikunnan pj.  
 
 
4. ESITYS TOIMIKUNNISTA 2022 

 
Johtokunta esittää toimikunnat edellisen kauden mukaisina: 

 
1. Klubitoimikunta   liite 1 
2. Seuran edustaminen/kapteeni liite 2 
3. Kilpailutoimikunta   liite 3 
4. Sääntötoimikunta   liite 4 
5. Tiedotustoimikunta  liite 5 
6. Green card ja kummitoimikunta liite 6  
7. Senioritoimikunta   liite 7 
8. Naistoimikunta   liite 8 
9.  Toiminnan rahoitusbudjetti   liite 9 
 

 
5. KOULUTUS JA VALMENNUSTOIMINTA 
 
Green card -kurssitusta tarjoaa Pro Timo Ruuda. Sääntökursseilla koulutetaan henkilöitä 
johtokunnan päätöksen mukaan.  Kaikille jäsenille tarkoitettuja sääntökursseja järjestetään 
kevään aikana. Alle 22 -vuotiaiden junioreiden pelioikeus-, kilpailukorvaus- ja 
valmennustukea tarjotaan Meg Juniorituki Oy:ltä. 
 
6. TIEDOTTAMINEN 
 
Sähköisesti osana seuran verkkosivuja tai erillisenä uutiskirjeenä ilmestyvällä Golffari 
Bulletinilla tiedotetaan ajankohtaisista asioista ja seuran toiminnasta.  
 
Tiedotustoimikunta vastaa nettisivujemme kilpailu-uutisten julkaisutoiminnasta. Toimikunnat 
vastaavat oman nettisivunsa sisällön tuottamisesta ja lähettävät tarvittaessa omia 
jäsenkirjeitään. Muita julkaisuja tehdään tarpeen mukaan. Ajankohtaisista asioista 
tiedotetaan tekstiviesteillä, sähköpostilla ja ilmoitustauluilla. 
 
 
7. TALOUDELLINEN TILANNE 
 
Yhdistyksellä ei ole pankkilainoja. Liittymis- ja jäsenmaksut: 
Jäsenmaksu      aikuiset 99 e Liittymismaksu     aikuiset      0 e 

Juniorit 50 e                      juniorit       0 e 



 
 
 
 

Toimintasuunnitelma 2022 
KLUBITOIMIKUNTA 
 
 
 

Kokoonpano 
Teemu Sinivirta pj, Seppo Kouvonen, Veli-Pekka Colliander, Juha Ranivaara, 
Kimmo Lempinen 
 
 
 
Toiminta 
 
 
Avajaiskilpailu Catmandoo Open 7.5 klo 10.00 
-Yhteislähtönä. Kilpailumuoto myöhemmin. 
-Lipunnosto ja avajaispuhe. 
-Seuran jäsenten palkitsemiset ja muistamiset sekä kilpailun palkintojenjako. 
-Ruokailu kilpailun jälkeen. 
-Kilpailumaksu MeG- jäsenille 15 €. 
 
Juhannuskilpailu 23.6 klo 17.00 
-2 hengen scramble yhteislähtönä. 
-Kilpailu 15 väylää, tarkentuu myöhemmin. 
-Ruokailu ja ohjelmaa kilpailun jälkeen. 
-Kilpailumaksu MeG- jäsenille 20 €. 
 
Päätöskilpailu 1.10 klo 12.00 
-Joukkuekilpailu yhteislähtönä. Pelimuoto myöhemmin. 
-Kilpailun jälkeen ruokailu sekä ohjelmaa. 
-Päivän teema myöhemmin. 
-Lipunlasku. 
-Kilpailumaksu MeG- jäsenille 15 €. 
 
Mahdollisesti muita pienempiä tapahtumia, kuten peli-iltoja. 
 
 
Budjetti  
3000 € 
 
 
klubitoimikunnan puolesta 
pj Teemu Sinivirta 

 
 



 
 

Toimintasuunnitelma 2022 
KAPTEENIT 
 
 
 

Seuran kapteeneina toimivat Jouni Takala ja naiskapteenina Anne Kortelainen 
 
 
 
Toimintasuunnitelma kaudelle 2022 
 
Kapteenit ovat myös tulevalla kaudella seuralaisten käytettävissä asioissa, jotka 
kuuluvat kapteenien tehtäviin seurassa. Kapteenit osallistuvat myös seuran 
johtokunnan työskentelyyn. 
 
Kapteenit hoitavat seurayhteistyötä mikä sisältää myös perinteisten seuraotteluiden 
järjestämisen Niitvälja Golfia ja Tawast Golfia vastaan. 
 
Tavoite on pelata vuoden 2021 pelaamatta jäänyt ottelu Tallinassa keväällä 2022 ja 
pelata myöhemmin kesällä vuoden 2022 ottelu Messilässä. 
 
Vuonna 2022 on meillä edessä myös vierasottelu Hämeenlinnassa ja tavoitteena 
palauttaa pysti Messilään. 
 
Otteluiden toteutumiseen vaikuttaa olennaisesti korona tilanteen kehittyminen 
kevään ja kesän aikana. 
 
Tilanteen mukaan kapteenit osallistuvat Golf -liiton tapahtumiin, kuten 
kapteenipäiville. 

 
 
 
 
Budjetti  
 
Vuoden 2021 tapahtumia peruttiin ja budjettiin jäin näin varaa. Vuonna 2022 on 
tarkoitus kuitenkin järjestää ainakin kolme seuraottelua, joten kulut voivat olla 
tavanomaista vuotta suuremmat. 
 
 
Kapteenien puolesta 
Jouni Takala 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
Toimintasuunnitelma 2022 
KILPAILUTOIMIKUNTA 
 
 

Kokoonpano  

Kilpailutoimikunnan puheenjohtajana jatkaa Kari Toivonen. 
Muut jäsenet toimikunnassa kaudella 2022 ovat Erkki Kortelainen (sääntötmk), Jouni 
Takala (kapteeni), Teemu Sinivirta (klubitmk), Tomi Kaitarinne, Jukka Nikkanen ja Veli-
Pekka Keskiväli.  

Tehtäväkenttä  

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

Kilpailutoiminta  

Kilpailutoimikunnan tehtävä on järjestää seuran mestaruuskilpailut. Lisäksi kauden 
aikana järjestettävät avoimet kilpailut, joiden järjestelyt hoidetaan yhdessä 
sponsoreiden kanssa. Avoimissa kilpailuissa toimikunta asettaa kilpailunjohtajan, joka 
toimii myös tuomarina.  

Avoimia kisoja järjestetään vuonna 2022 noin 10 kpl. 
Lisäksi pelataan perinteinen Salpausselkä-malja kilpailu 7.7. Messilässä. Junioreiden 
Future Tour kilpailu pelataan 4.9.  

Edustuspelaaminen  

Seuraa edustaville pelaajille on laadittu matkustus- ja kilpailusäännöstö, sekä 
pelaajasopimus. Jokaisen seuraa edustavan pelaajan on allekirjoitettava ja 
noudatettava kyseistä sopimusta ollakseen edustuskelpoinen ja saadakseen 
korvaukset.  

Budjetti vuodelle 2022  

Kilpailutoimikunnan budjetti vuodelle 2022 on 4000 euroa  

 

Kilpailutoimikunnan puolesta Kari Toivonen  

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

Toimintasuunnitelma 2022 
SÄÄNTÖTOIMIKUNTA 
 
 

 
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 2022 
Järjestetään jäsenistölle sääntöilta, johon luennoitsijaksi liiton sääntökouluttaja 
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 2022 on 500 e. 
 
 
Sääntötoimikunnan puolesta 
Erkki Kortelainen 
 
 



 
 

 
 
 
Toimintasuunnitelma 2022 
TIEDOTUSTOIMIKUNTA  
 
 
 

Kokoonpano 
Pj Arja Byman, Ilkka Varmavuo, toimikuntien tiedotusvastaavat 
 
Toiminnan tavoite 
Tiedostustoimikunnan tavoitteena kaudella 2022 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 seuran jäsenille ja sidosryhmille 
suunnattuja uutiskirjeitä lähetetään kauden aikana sopimuksen mukaan. 

 
Internet sivusto  
Päivitysten tekemistä ja uutisointia kotisivuille jatketaan entiseen tapaan.  
 

Ilmoitustaulut  
Toimikunnat voivat hyödyntää ilmoitustauluja tiedottamiseensa huolehtimalla niiden 
ajantasallapidosta ja siisteydestä. Käytössä on mm. 1-teen sääntötaulu, sekä 
siirrettävät A-taulut. 

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

Budjetti 
Tiedottamisen budjetti sisältyy taloushallinnon budjettiin. 
 
Tiedotustoimikunnan puolesta 
pj Arja Byman 
 
 
 

 
 



 
 
 
  

Toimintasuunnitelma 2022 
JÄSENHANKINTATOIMIKUNTA 
 
 
 

Kokoonpano 
Timo Ruuda (pj.) ja Liisa Ruuda 
 
 
 
Tavoitteet 
 
Jäsenhankintatoimikunnan tavoitteena on saada golfharrastukselle myönteistä 
näkyvyyttä toimialueella, rekrytoida uusia eri-ikäisiä jäseniä seuraan ja panostaa 
hyvään asiakaskokemukseen sekä harrastajien pelitaitojen kehityksen tukemiseen. 
 
Toimenpiteet 
 
Juniorit (alle 22-vuotiaat) ja perheet:  

- Selkeä polku junioritoimintaan ja perhegolf-tapahtumiin. Harrastukseen voi 

tutustua eri harrastusryhmissä kahdesti maksutta. 

Aikuiset: 
- Maksuttomia ja ohjattuja kummikierroksia järjestetään alkeiskurssin suorittaneille, 
etukäteen varattuina peliaikoina. Golfkummeja ovat toimikunnan jäsenet ja muiden 
toimikuntien omasta joukostaan nimeämät teemasta kiinnostuneet. 
 
Budjetti kaudelle 2022 9.672 euroa. 
 
 
 
Toimikunnan puolesta 
 
Timo Ruuda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Toimintasuunnitelma 2022 
SENIORITOIMIKUNTA 
 
 

Kokoonpano 
Raija Saviniemi      Toimikunnan puheenjohtaja 
Jan Store  Seuraottelut ,10 seuran ottelu  
Asko Kankaanpää   Seniortourin pisteytys 
Seppo Vehka-aho   Sikspäki, aluetourit ja kansalliset seniorkilpailut 
Matti Laitinen   Mestaruuskilpailut, reikäpelit 
Mikko Sivonen   Talkoot, Shoot-Out 
Norbert Hörburger Kummitoiminta, valvonta 
Helena Koivula  Tapahtumat, matkat, palkinnot  
Pirkko Sani   Tiedoitus, tapahtumat, matkat, palkinnot 

 
Kauden 2022 teema 
Hyvän mielen golfyhteisö 
 
Kilpailut 
- Toimikunnan jokainen jäsen vastaa vuorollaan kilpailunjohtajana omasta 

seniortour kilpailusta, joita pelataan 8 x varsinainen kilpailu, 2 x lämmittely  
- ja 1 x jäähdyttely. 
- Seuraotteluita on yhteensä 5 kpl, joista 3 pelataan kotikentällä. 
- 10 seuran seniorit 
- Veteraanisarjan mestaruuskilpailut ja reikäpelimestaruus 
- Shoot-Out (vapaa ilmoittautuminen) 
- Sikspäki, 6 kpl  
- Aluetourit, 4 + 1  

 
Muu toiminta 
 
- Talkoot 
- Kummitoiminta 
- Teatteriretki Heinolaan 
- Pikkujoulu - Päättäjäiskilpailu 

 
Huomioitavaa 
Kaikista tapahtumista lisää tietoa Senior-Infossa 21.4.2022  
sekä www.messilagolf.fi/senioritoimikunta/ 
 
Budjetti  
Kauden 2022 budjetti on 3000 € 
 
Senioritoimikunnan puolesta,  
Raija Saviniemi 



 
 

 
 
 
Toimintasuunnitelma 2022 
NAISTOIMIKUNTA  
 
 
Naistoimikunnan kokoonpano kaudelle 2022 
 

Pia Vahe, Marianne Laakso, Sari Lindgren, Eija Laine, Raija Alenius ja Anne 
Kortelainen (pj) 
 

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 2022 suunnitellut naisten tapahtumat 
 

- Naisten kauden avajaiset  
- Sääntöilta  
- Valtakunnallinen Naisten sunnuntai  
- Aamuvirkut heinäkuussa 
- Peli-illat toukokuusta syyskuuhun 
- HOLA CUP seuraottelu Lahden Golfin kanssa Messilässä 
- Naisten kolmen seuran (Hyvinkää/Messilä/Tawast) ystävyysottelu Hyvinkäällä 
- Naisten kauden päättäjäiset 

 
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 kulloinkin tarpeen mukaan.  

 
Budjetti 
 



 
Kauden 2022 budjetti on 4 000 euroa. 

 
 
 
 
 
Toimintasuunnitelma 2022 
BUDJETTI   Toteuma 2021 Budjetti 2022 
 
 
 
Liittymismaksut 99/50    97 008    97 000  
 
 
Suomen Golflehti ja 
Suomen Golfliiton jäsenmaksut  - 29 691  - 30 951 
 
Taloushallinto   - 31 000  - 31 000  
 
Klubitoimikunta   -   2 733  -   3 000 
 
Senioritoimikunta   -   1 925  -   3 000 
 
Naistoimikunta   -   3 635  -   4 000 
 
Kilpailutoimikunta   -   1 399  -   4 000 
 
Sääntötoimikunta   -        20  -      500 
 
Kapteeni   -   1 298  -   6 000 
 
Jäsenhankinta   -   9 672  -   9 672 
 
 
Muut kulut: 
 
 Huomionosoitukset  -  -      300 
 Rahaliikenteen kulut  -      397  -      400 
 Tilintarkastus/hallinto  -   1 850  -   1 700 
 Vakuutusmaksut  -      203  -      203 
 Kokous- ja neuvottelukulut -      149  -      150 
 Johtokunnan kulut  -   1 256  -   1 000  
 Muut   -   1 137  -   1 000 
 
Erillisprojekti 
Perhe golf ja muut GKS saadut tuet   12 500  - 
Perhe golf toteutuskulut  - 11 705   
  



 
Tilikauden yli- / alijäämä    11 438         124 


