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Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous 1/2022 
 
 
 
Aika: torstai 7.4.2022 klo 18 
Paikka: Lahden Upseerikerho 
 
 
 
1. Kokouksen avaus 

 
Yhdistyksen puheenjohtaja Ilkka Varmavuo avasi kokouksen. 
 
 

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 
 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Torstila ja sihteeriksi kutsuttiin Arja 
Byman. 
 
 

3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 
 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heikki Rautakorpi ja Aake Halme. 
 
 

4. Valitaan kaksi äänten laskijaa 
 

Äänten laskijoiksi valittiin samat. 
 
 

5. Todetaan kokouksen laillisuus  
 

Todettiin kokouskutsut lähetetyksi yhdistyksen säännön 9§ -mukaisesti 
kirjeitse jäsenille 26.1.2022 ja julkaistuksi www.messilagolf.fi -sivuilla 
16.2.2022 alkaen. 
 
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
 
Kokoukseen osallistui 15 jäsentä liitteen 1 mukaisesti. 
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6. Esitellään johtokunnan vuosikertomus tilikaudelta 2021, tilikertomus sekä 
toiminnantarkastajien lausunto 
 

Vuosikertomukset, selvitys toteutuneesta taloudesta ja toiminnantarkastajan 
lausunto tilikaudelta 2021 ovat olleet julkaistuna kokousaineistossa 
www.messilagolf.fi -sivuilla 16.2. alkaen. 
 
 

 
7. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä 

johtokunnalle ja muille tilivelvollisille tai toimenpiteistä, joihin yhdistyksen 
hallinto kuluneena vuonna tai siitä annettu kertomus saattavat antaa aihetta 

 

Vahvistettiin yksimielisesti tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2021, joka 
toteutui 11.438,02 euroa ylijäämäisenä. 

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus johtokunnalle ja muille 
tilivelvollisille. 
 
Päätettiin yksimielisesti kirjata tilikauden ylijäämä 11.438,02 euroa edellisten 
vuosien voitto/tappiotilille. 

 
8. Vahvistetaan toimintavuoden 2022 toimintasuunnitelma ja talousarvio 

 
Toimintasuunnitelmat ja talousarvio 1.1. – 31.12.2022 ovat julkaistuna 
kokousaineistossa.  
 
Päätettiin yksimielisesti vahvistaa molemmat. 
 
 

9. Valitaan sanomalehti, jossa kokouskutsut julkaistaan 
 

Päätettiin yksimielisesti, että kutsu varsinaiseen kokoukseen lähetetään 
jäsenmaksujen liitteenä.  
 
Kokouskutsu ja esityslista julkaistaan kotisivuilla www.messilagolf.fi, 
yhdistyksen säännön 9 § mukaisesti vähintään 7 päivää ennen kokousta.  
 
Päätettiin yksimielisesti, että sanomalehdessä kutsua ei julkaista. 
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10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asia, joista johtokunnalle on tehty 
kirjallinen ilmoitus ennen maaliskuun 5. pv kuluvaa vuotta: 

 

• Esitys kunniajäsenyydestä 
 
Esitettiin postuumisti Kunniajäseneksi N:o 11 Juha Taskista.  
 
Juha osallistui lähes koko Messilä golfin historian ajan golfyhteisön 
tiedotustoimintaan ja oli mukana junioritoiminnassa, sekä Messilän golf 
ry:n johtokunnan jäsenenä vuosina 1998–2021.  
 
Hän oli vahvasti mukana Messilä golf 20 v. historiikki –työryhmässä, 
historiikin muistelmien kirjoittamisessa ja kuvamateriaalin tuottamisessa.  
 
Juhan kädenjälki näkyi Messilä golfin visuaalisessa ilmeessä ja 
nettisivuilla. 
 
Juha vastasi Messilä golfin valtakunnallisesta media–näkyvyydestä 
tuottamalla kuvia ja tiedotteita. Hän toimi myös SGL –tiedottajana, sekä 
mediavastaavana ja tiedottajana useammallekin suomalaiselle nuorelle 
kilpagolfarille. 

 
Päätettiin yksimielisesti valita Juha Taskinen esityksen mukaisesti 
kunniajäseneksi. 
 

 
11. Vahvistetaan muiden johtokunnan jäsenten määrä (7-9) ja valitaan johtokunnan 

puheenjohtaja, kapteeni ja johtokunnan muut jäsenet 
 

Päätettiin yksimielisesti valita puheenjohtajan ja kapteenin lisäksi seitsemän 
muuta jäsentä. Valittiin kaudelle 2022 yksimielisesti seuraavat johtokunnan 
jäsenet: 
 
Puheenjohtajana jatkaa Ilkka Varmavuo ja kapteeniksi valitaan Jouni Takala. 
 
Johtokunnan muut jäsenet:  
 
Teemu Sinivirta Klubitoimikunta 
Raija Saviniemi Senioritoimikunta  
Anne Kortelainen Naistoimikunta 
Erkki Kortelainen Sääntötoimikunta  
Timo Ruuda  Green card- ja kummitoimikunta 
Kari Toivonen Kilpailutoimikunta 
Arja Byman  Tiedotustoimikunta 
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Johtokunnan sihteerinä ja rahaston hoitajana jatkaa toiminnanjohtaja Arja 
Byman. 
 
 

12. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varamies 
 

Toiminnantarkastajaksi valittiin yksimielisesti entiset, Pekka Vastamäki ja 
varamieheksi Risto Lassila. 
 
 

13. Kokouksen päättäminen 
 

Kokouksen puheenjohtaja Ilkka Varmavuo päätti kokouksen. 
 
 

Pöytäkirjan vakuudeksi:  Lahdessa 7.4.2022 
 
 
 
 
 
pj Ilkka Varmavuo  siht. Arja Byman 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat: 
 
 
 
 
Heikki Rautakorpi  Aake Halme  
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