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Meri-Teijo Golf ry. 

    
 
Toimintakertomus 2016 
 
 
Hallinto 
 
 
Meri-Teijo Golf ry:n (jäljempänä ”seura”) varsinainen vuosikokous pidettiin 27.2.2016 
golfklubilla. Kokouksessa oli läsnä 35 seuran jäsentä. Hallituksen jäsenmääräksi 
vahvistettiin kahdeksan jäsentä ja kaksi varajäsentä. Hallitukseen varsinaisiksi jäseniksi 
valittiin Riitta Avola, Tarja Hakulinen, Niilo Lundell, Elina Nissi, Kari Nurmimäki, Martti 
Poutanen, Ulla Poutanen ja Kari Sairo sekä varajäseniksi Sakari Kivitie ja Jouni Palmgren. 
Vuosikokouksessa keskusteltiin sääntöjen muuttamisesta siten, että siirrytään 
päätöksenteossa keväällä pidettävästä vuosikokouksesta menettelyyn, jossa on 
kevätkokous ja syyskokous. Hallitus on valmistellut sääntömuutosasiaa ja esittelee sen 
seuraavassa vuosikokouksessa. 
 
Toiminnantarkastajiksi valittiin Matti Peitso ja Leena Juutilainen sekä 
varatoiminnantarkastajiksi Jarkko Salmivaara ja Kari Pulli. 
 
Hallitus valitsi puheenjohtajaksi Elina Nissin ja varapuheenjohtajaksi Niilo Lundellin. 
Hallituksen sihteerinä toimi Tarja Hakulinen ja taloudenhoitajana Kari Nurmimäki. 
 
Hallitus on vuoden aikana pitänyt kuusi kokousta. Varajäsenet ja Meri-Teijo Golf Oy:n 
(jäljempänä ”yhtiö”) toimitusjohtaja ovat halutessaan voineet osallistua kaikkiin 
hallituksen kokouksiin.  
 
 
Jäsenistö 
 
Seurassa oli 468 jäsentä 31.elokuuta 2016. Suomen Golfliiton jäsenmaksu määräytyy 
elokuun lopun tilanteen mukaan. Seuran jäsenyys ei edellytä yhtiön pelioikeutta. 
 
Jäsenmäärän kehitys: 
  
Jäsenet  2016 2015 2014 2013 2012
      
  
Miehet  277 303 317 290 335
    
Naiset  142 152 165 156 165
      
Pojat    34  40  36  34  46
               
Tytöt   15  11 14 20  17 
                
Yhteensä:  468  506 532 500 563
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Vuosikokouksen päätöksen mukaisesti 01.09.2016 – 31.12.2016 välisenä aikana seuran 
jäseniksi liittyvien jäsenmaksuksi päätettiin 30 euroa aikuisilta ja 10 euroa junioreilta. 
Syyskuun alun jälkeen seuran jäseneksi liittyi kuusi jäsentä.   
 
Jäsenistön jakautuminen tasoituksen mukaan: 
 
Tasoitus                      Jäseniä 
alle 10,0          36 
10,1-20,0                120 
20,1-36                  212  
37-54                    106  
Yhteensä     474 
 
Jäsenistön ikärakenne: 
Ikä  Jäseniä 
alle 25v               58  
26-35                28  
36-50                  84  
51-65               177  
66-75               113  
yli 76                 14  
Yhteensä       474 

          
 
Toiminta yleisesti 
 
Pelikausi Meri-Teijon kentällä avattiin 05.04. Joulunajan poikkeuksellisen lämpimän sään 
takia kenttä oli auki vielä 31.12., jolloin pelaajia oli yli 70. 
 
Seura ostaa palvelusopimuksella yhtiöltä seuran jäsenrekisterin ylläpidon, 
jäsenhakemusten käsittelyn, jäsenmaksujen ja mainostilan veloitukset, tasoitusrekisterin 
ylläpidon, laskujen maksamisen sekä muita kirjanpitoon liittyviä tehtäviä.  
 
Seuran taloudenhoitaja Kari Nurmimäki on hoitanut seuran ja yhtiön väliseen 
palvelusopimukseen sisältyvät maksuliikenteen hoidon, tositteiden tiliöinnin ja talouden 
seurannan. Seuran jäsenten ja yhtiön käytössä on yhteinen NexGolf -tietojärjestelmä, 
jonka kautta hoituvat peliaikojen varaukset ja tasoitusrekisterin ylläpito. Tämän 
tietojärjestelmän, kuten myös yhtiön ja seuran yhteisten verkkosivujen kustannuksista 
seura maksaa puolet. Seura maksaa yhtiölle kaikista järjestämistään kilpailuista 
kilpailumaksut ja ostaa yhtiöltä niihin sisältyvän tarjoilun. 
 
Seuran jäseniä on osallistunut vapaaehtoistyöhön yhtiön kilpailuissa ja talkoissa.  
 
Seura on Suomen Golfliiton jäsenseura. Liiton valtuuston jäsenyys ja varajäsenyys 
kiertävät kaksivuotisjaksoin Wiurila Golf & Country Clubin sekä Salo Golfin ja seuran 
kesken. Kuluneena vuonna seuralla ei ole edustajaa valtuustossa, mutta seuran hallituksen 
jäseniä on osallistunut liiton Lounais-Suomen aluekokouksiin. Liiton vuonna 2016 
kokouksessa hyväksytyssä uudessa strategiassa keskeistä on terveysvaikutusten 
korostaminen, luonto ja yhteisöllisyys.  
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Seuran toimikunnat 
       
Toimikunnat ja niiden puheenjohtajat vuonna 2016 olivat:  
 
Kilpailutoimikunta kapteeni Kari Sairo 
Naistoimikunta   ladykapteeni Ulla Poutanen 
Senioritoimikunta seniorikapteeni Jouni Palmgren  
Junioritoimikunta Riitta Avola 
Tiedotustoimikunta Martti Poutanen  
Swingin Kutsu  päätoimittaja Martti Poutanen 
 
Seuran pelimatka tehtiin 4.heinäkuuta 2016 Lohjalle St. Laurence Golfiin.  Riitta Avolan 
järjestämälle matkalle osallistui 25 seuran jäsentä. 
 
 
Kilpailutoiminta  
 
Kilpailutoimikuntaan kuuluivat Kari Sairo puheenjohtajana, Kari Nurmimäki, Jouni 
Palmgren ja Ulla Poutanen.  Kilpailutoimikunta piti yhden varsinaisen kokouksen ja useita 
sähköpostikokouksia. 
 
Kentän kilpailukausi alkoi 14.huhtikuuta pelatulla Zappe Tour with OnGolf –
viikkokilpailulla ja päättyi 29. lokakuuta pelattuun avoimeen savukalkkuna–klubikilpailuun. 
Kauden kansallisesti merkittävimmät kilpailut olivat seniorien M55 Haastajatourin ja 
Seniorien Aluetour (alue 1) ensimmäiset osakilpailut toukokuussa.  
 
Kentän sijainti mahdollistaa pitkän pelikauden. Kenttäyhtiön omistama ja ylläpitämä 
kenttä oli alkukeväästä hyvässä pelikunnossa. Kauden aikana pelattavuutta heikensivät 
kuitenkin hitaat viheriöt ja väylien kunto. Kauden loppua kohti kentän kunto koheni 
kiitettävästi hiekkaesteiden kunnostuksen ja vesiesteiden ympäristön siivoamisen ansiosta. 
Myös viheröiden ja avauslyöntipaikkojen kunto koheni.  
 
Seuralle kilpailukausi oli menestyksellinen. Kilpailutoiminnan painopiste on selvästi 
seniorigolfissa, josta tulivat myös kauden parhaat tulokset. Pauli Ovaskainen voitti 70-
vuotiaiden miesten Suomen mestaruuden ja edusti Suomea ikäluokkansa Euroopan 
mestaruuskilpailuissa Belgiassa. Kari Sairo puolestaan pelasi Suomen joukkueessa 55-
vuotiaiden EM-joukkuekilpailussa Norjassa.  
 
Muita ansiokkaasti senioritoureilla pelanneita olivat Jouni Palmgren, Kari Nurmimäki, Matti 
Ruohonen, Jussi Silander, Harri Tiala, Jyrki Sahlström ja Juhani Toivonen. 
Seniorijoukkueiden Order of Merit –listalla seura oli sijalla 38. Kotimaan pääkiertueella, 
Finnish Tourilla seuraa edusti Winnie Söderholm osallistuen kaikkiaan seitsemään 
osakilpailuun sijoittuen tuloslistalla 63. sijalle. 
 
Seura tuki edustuspelaajiaan valtakunnallisiin SM-tason kilpailuihin osallistumisessa. 
Edustuspelaamista koskevat säännöt ja sen taloudellisen tuen ehdot pidettiin vuonna 2016 
ennallaan. Tuki on sidottu kilpailumenestykseen.  
 
Seuran valmennustoiminnasta vastasi PGA-pro Jyry-Jussi Peltomäki. Sunnuntai-iltapäivisin 
järjestettyihin ryhmäharjoituksiin osallistui touko-lokakuun aikana enimmillään 7 
pelaajaa. 
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Kauden aikana seuran omassa piirissä kilpailtiin vuosikilpailussa, reikäpelissä, 
mestaruuskilpailussa ja leikkimielisemmin kauden päättävässä Hanska Naulaan -
tilaisuudessa. 
 
Pistebogey -vuosikilpailu pelattiin 4. kesäkuuta 45 jäsenen joukolla. Naisten sarjan voitti 
Elina Nissi 41 pisteellä ja miesten sarjan Kimmo Hakola 42 pisteellä.  
 
Reikäpelimestaruudesta pelattiin kesä-elokuun aikana. Kilpailuun osallistui kaikkiaan 20 
miestä ja kahdeksan naista. Miesten mestaruuden voitti Marco Pälikkö vastustajanaan 
Stefan Nordgren. Pronssiottelussa Kari Sairo päihitti Pauli Ovaskaisen. Naisten voiton 
korjasi vielä juniori-ikäinen Amanda Jantamut voitettuaan Elina Nissin.  
 
Seuran lyöntipelimestaruus ratkottiin 6.-7. elokuuta. Naisten seuramestariksi pelasi 
Amanda Jantamut. Hopean sai Senita Pukki ja pronssin Nina Tiala. Yleisessä miesten 
sarjassa pelattiin 54 reikää, lauantaina kaksi ja sunnuntaina yksi kierros. Miesten 
seuramestaruuden voitti Winnie Söderholm. Hopea ojennettiin Mikael Rajamäelle ja 
pronssi Stefan Nordgrenille. Seniorimiesten (M55) mestariksi pelasi Matti Ruohonen jättäen 
hopealle Kari Sairon ja pronssille Jyrki Sahlströmin. Veteraanimiesten (M65) mestariksi 
pelasi Carl-Erik Francke, Pauli Ovaskainen sai hopean ja Jouni Palmgren pronssin. 
Veteraaninaisten mestariksi ylsi Leena Ruohonen, jättäen hopealle Sinikka Francken ja 
pronssille Irene Parkkisen. 
 
Seuran tilaisuuksista viimeinen oli kapteenin isännöimä ”Hanska Naulaan” –kilpailu, jota 
seurasivat päivälliset, palkintojen jaot ja iltatilaisuus. Kertomusvuonna kilpailumuotona oli 
henkilökohtainen pistebogey ja joukkueiden välinen Minni Hiiri-väripallokilpailu. 
 
Seuran jäsenten osallistumisaktiivisuus tilaisuuksiin on jonkin verran laskenut. 
Vuosikilpailun osuminen koulujen päättäjäisviikonloppuun verotti selvästi seuran 
vuosikilpailun osaottoa. 
 
Kilpailu  Osallistujat  Osallistujat  Osallistujat
   
  2016  2015  2014
   
Vuosikilpailu     45  78  73
  
Mestaruuskilpailu   60  71  42
  
Reikäpeli    28  40  20
  
Hanska Naulaan   56  62  76
   
 
 
Naisten toiminta  
 
Naistoimikuntaan kuuluivat Leena Heinonen, Sirpa Kiema, Kaija Kiviharju ja Anne-May 
Lundell  sekä puheenjohtajana ladykapteeni Ulla Poutanen. 
  
Toimikunnan kauden 2016 tavoitteena oli tarjota mukavia kisoja ja tapahtumia sekä 
innostaa naisia kehittämään golftaitojaan. Tavoitteena oli myös innostaa kukin lady 
tutustuttamaan aiemmin golfaamaton kaveri tai tuttava golfharrastukseen. Toimikunta 
järjesti seitsemän kilpailua ja muuta tapahtumaa, joista neljä oli vain naisille 
tarkoitettuja. Näihin osallistui vuonna 2016 hiukan vähemmän naisia kuin aiempina 
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vuosina. Muutamaa kisatapahtuma jouduttiin myös siirtämään ja perumaan vähäisten 
osallistujamäärien vuoksi. Naistoimikunnan jäsenet osallistuivat syksyllä järjestetyn 
Avointen ovien Into ja Ilona -tapahtuman suunnitteluun. 
 
Tapahtumista ja kilpailuista tiedotettiin MTG Ladies Facebook – ryhmässä ja Meri-Teijo 
Golfin verkkosivuilla sekä seuran uutiskirjeissä. Lisäksi käytettiin Nimenhuuto.com 
palvelua. 
 
Huhtikuussa PGA pro Jyry-Jussi Peltomäki piti naisille omat harjoitukset, jossa oikaistiin 
otteet ja swingit. Naisille ei kauden aikana järjestetty muita erityisesti naisille 
suunnattuja ryhmäharjoituskertoja, mutta kaikki ovat voineet osallistua kaikille avoimiin 
ryhmäharjoitustunteihin sunnuntaisin.  
 
Naistoimikunnan kausi käynnistyi 7. toukokuuta järjestetyllä Naisten Pankki Open 2016 
Meri-Teijon osakilpailulla. Tämä oli yksi naistoimikunnan kauden päätapahtumista. Naisten 
Pankki Open on kiertue, mikä pelattiin tänä vuonna 22 kentällä. Sen loppukilpailu pelattiin 
syyskuussa Kytäjä Golfissa. Kilpailumuotona oli pistebogey-pariscramble naisille ja 
miehille. Voittajapari sai osallistumisoikeuden loppukilpailuun. Kilpailun tuotosta meni 30 
euroa parilta Naisten Pankin toiminnan kautta kehitysmaiden naisten koulutuksen sekä 
yrittäjyyden tukemiseen. 
 
Kauden toisena päätapahtumana voidaan pitää naisten perinteistä Suuri Hanska -kisaa, 
joka pelattiin 27. heinäkuuta Pickala Golfin Seaside-kentällä. Hanska jäi edelleen Amanda 
Jantamutin käteen.  
 
Lady Cup 2016, Meri-Teijon, Salon ja Wiurilan naisten yhteinen kilpailu järjestettiin 
kolmena osakilpailuna. Paremmuus ratkaistiin kahden parhaan osakilpailun yhteen 
lasketun tuloksen perusteella. Ensimmäinen osakilpailu pelattiin 11. kesäkuuta Wiurilassa 
ja toinen 10. heinäkuuta Salossa. Viimeinen osakilpailu pelattiin 13. elokuuta Meri-
Teijolla.  
 
Kaikille avoimina kisoina järjestettiin kesäkuussa ja heinäkuussa iltascramblet. Perinteinen 
Skumppaa-mansikoita-rantasauna- kisa järjestettiin heinäkuussa ja retki Bjärkasin kentälle 
tehtiin pienellä porukalla syyskuun alussa. 
 
Kauden aikana pelattiin myös avioparikilpailu, kisattiin kentän parhaasta scratch-
tuloksesta eclectic-kilpailussa ja siitä, kenellä on eniten birdie’jä puussa. Naistoimikunta 
valitsi vuoden 2016 Kentän Herrasmieheksi Jyrki Sahlströmin. Kauden palkinnot jaettiin ja 
kunniakirja ojennettiin Hanska Naulaan -tapahtumassa. Lisäksi tilaisuudessa 
naistoimikunta kiitti hyvästä, ystävällisestä asiakaspalvelusta Caddiemaster Jenni Larpaa. 
Ladykapteeni kiitti Head Caddiemaster Tanja Rivinojaa hyvästä yhteistyöstä tapahtumien 
järjestelyissä. 
 
 
 
Senioritoiminta  
 
Senioritoimikuntaan kuuluivat Jouni Palmgren puheenjohtajana, Pertti Takaniemi, Niilo 
Lundell ja Mia Eklund. Toimikunta on kokoontunut kolme kertaa.  
 
Viikkokilpailu on pidetty säännöllisesti toukokuun alusta lähtien joka viikon torstaista 
perjantaihin elokuun loppuun asti. Kilpailussa 10 parasta sai sijoituspisteitä sekä kukin 
osallistuja lisäksi osallistumispisteen. Loppukilpailu pidettiin 1. syyskuuta ja siihen 
kutsuttiin 20 eniten pisteitä saanutta pelaajaa. Peruutusten vuoksi pelaajat sijoilta 21 ja 



6 
 

 

22 pääsivät mukaan kilpailuun. Kilpailun ja sen myötä mestaruuden ja kiertopalkinnon 
vuodeksi voitti Ilkka Leikkonen.  
 
Kuukausikilpailuja pidettiin neljä, joihin kuhunkin osallistui 20-30 senioria. Parhaat 
palkittiin ja lisäksi oli arvontapalkintoja. 
 
Syyskuussa pelattiin kaksi seuraottelua. RuG-MTG pelattiin 5. syyskuuta vieraskentällä 
Pohjassa 11 -henkisin joukkuein. MTG voitti tuloksin 304-323 ja kiertopalkinto matkasi 
vuodeksi takaisin Meri-Teijoon. MTG-ArGC puolestaan pelattiin kotikentällämme 
kymmenhenkisin joukkuein. Kotijoukkue voitti ottelun tuloksin 314-298. Paraisilta tuotu 
kiertopalkinto jäi siis seuraavaksi vuodeksi Meri-Teijoon. 
 
Ystävyysottelut on pelattu HGK:n, Helsingin Golfklubin kanssa. MTG voitti kotiottelun ja 
HGK vieraspelinTalissa. 
 
Varsinais-Suomen Senioriliigassa pelattiin 11 kierrosta, joista yksi joukkue oli kierroksella 
aina lepovuorossa.   
    
SaG, Salo Golf voitti liigan pistein 29. Oma sijoituksemme lopputuloksissa oli viides pistein 
21. Leena ja Matti Ruohonen edustivat seuraa liigan loppukaronkassa Salossa 29. 
syyskuuta. 
 
Ilmoitukset, ilmoittautumislistat, tulokset ja yhteenvedot ovat olleet esillä 
ilmoitustaululla, toimikunnan verkkosivuilla sekä viestitetty senioreille sähköpostilla ja 
seniorien facebook-ryhmässä. 
 
Seura on tehnyt yhteistyötä Suomen Golfliiton kanssa Intoksi ja Ilonaksi nimetyssä Golf 55+ 
-hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on saada 40 000 uutta golfiin tutustujaa kahden ja 
puolen vuoden aikana. 
 
Jouni Palmgren osallistui hankkeen aloitustilaisuuteen Vierumäellä 16. -17. kesäkuuta.  
Seura osallistui hankkeeseen järjestämällä Liiton tuella AVOIMET OVET -tapahtuman 24. 
syyskuuta.  Tapahtumaan saatiin 25 uutta golfin kokeilijaa. Peltomäki Golf Oy:n Pego 
Golfschool järjesti heille alkeiskurssin green card –suoritusta varten. 
 
Jouni Palmgren osallistui Liiton Lounais-Suomen alueen seniorivastaavien kokoukseen 
Raumalla elokuussa. Kokouksessa päätettiin kauden 2017 Aluetourin järjestäjät, jotka ovat 
Wiurila (WGCC), Uusikaupunki (UGK) ja Naantali (AGN). Vuoden 2018 ensimmäisen 
Aluetourin järjestää puolestaan Harjattula (HGCC). Tulevat Aluetourin sarjat ovat miehissä 
M50, M60, M65, M70 ja naisissa N50, N65. 
 
Seniorien kauden 2016 päätöstilaisuus pidettiin 7. lokakuuta. Tilaisuus alkoi Pego 
Golfschoolin pitämällä golf-koulutuksella, jonka jälkeen oli kahvihetki, jossa muisteltiin 
kauden kohokohtia ja pohjustettiin ensi kautta 2017. Tilaisuuteen osallistui 26 senioria. 
Lopuksi pelattiin kuuden väylän shoot out –kilpailu, johon osallistui 13 pelaajaa. Shoot 
outin voitti Jyrki Sahlström, joka kukisti Matti Örrin viimeisellä, kuudennella reiällä. 
 
 
 
Junioritoiminta 
 
Junioritoimikuntaan ovat kuuluneet Riitta Avola puheenjohtajana, Kari Nurmimäki, Mia 
Eklund ja Joonas Björkman. Toimikunta on kokoontunut kolme kertaa ja pitänyt tiiviisti 
yhteyttä eri tapahtumissa ja sähköpostitse sekä puhelimitse. 
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Kauden aikana toimikunta järjesti junioreille 16 erimuotoista tapahtumaa. Osallistumisia 
on kirjautunut 75. Kausi alkoi junioreiden, vanhempien ja toimikunnan yhteisellä 
tapaamisella. Sunnuntai-iltapäivinä pidettyjä kahden tunnin mittaisia harjoituksia ja 
valmennuksia järjestettiin 12 kertaa. Kotikentällä järjestettiin lisäksi kaksi kaksipäiväistä 
leiriä, ensimmäinen 16. – 17. kesäkuuta ja toinen 21. - 22. heinäkuuta. Osanottajia 
ensimmäisellä leirillä oli 9 ja toisella 19. Juniorien oma, yhteinen pelimatka tehtiin Hanko 
Golfiin 25.syyskuuta. Vanhemmat juniorit saivat osallistua myös seuran pelimatkalle, 
Lohjalle.  
 
Harjoituksissa juniorit on aika ajoin jaettu kahteen ryhmään taitotason mukaan. PGA pro 
Jyry-Jussi Peltomäki on ensisijaisesti johtanut harjoitukset ja vastannut valmennuksesta. 
Toimikunnan jäsenet ovat osallistuneet kaikkiin valmennustilaisuuksiin ohjaajina, pron 
apuna. Harjoitusten ohessa juniorit ovat suorittaneet Liiton lähipelitestejä ja saaneet 
niistä tasonsa edellyttämän ansiomerkin. 
 
Tapahtumiin on ilmoittauduttu verkossa nimenhuuto.comin kautta. Tapahtumista on lisäksi 
tiedotettu MTG juniorit Facebook-sivuilla ja MTG:n kotisivuilla. Leireistä ilmoitettiin lisäksi 
Kemiönsaaren Annonsbladetissa kaksikielisesti. Leiritapahtumista jaettiin myös 
mainoslehtistä.   
  
Juniorien omat mestaruuskilpailut pelattiin sunnuntaina 11. syyskuuta. Kilpailujen alla pro 
valmentaja Jyry-Jussi Peltomäki piti junioreille ohjatun lämmittelytunnin. 
Yhdeksänreikäisen kierroksen parhaaksi ja seuran 2016 juniorimestariksi pelasi Emil 
Sundvik. Mestaruuskilpailujen palkintojen jakotilaisuus järjestettiin yhtiön rantasaunalla. 
Tilaisuudessa olivat mukana juniorien vanhemmat ja siihen sisältyi yhteinen ruokailu. 
 
Vanhemmista junioreista Amanda Jantamut on osallistunut junioreiden Aluetourille etelä-
itä - lohkossa. Lauri Leikkonen puolestaan osallistui kyseisen tourin Rauman osakilpailuun. 
Amanda ja Lauri pelasivat MTG:n mestaruuskilpailujen yleisissä sarjoissa.   
 
Suomen Golfliiton ohjauksessa järjestetyn ”24h junioreiden hyväksi” -tapahtuman tuotto 
oli 6625 euroa. Suurkiitokset vuorokauden läpi pelanneille Jyrki Sahlströmille, Joonas 
Björkmanille, Kari Pullille ja Winnie Söderholmille! Toimikunta ja juniorit osoittavat 
kiitoksensa lisäksi kaikille tukijoille ja tapahtumassa aktiivisesti läpi yön mukana olleille 
huoltojoukoille!    
 
Talviharjoitteluun osallistuivat Amanda Jantamut Helsingissä ja Lauri Leikkonen Salossa. 
 
 
 
Tiedotustoiminta  
 
Tiedotustoimikuntaan kuuluivat Martti Poutanen puheenjohtajana, Tarja Hakulinen, Kaija 
Kiviharju, Niilo Lundell ja Pentti Niemi. 
 
Seuran lehtijulkaisun Swingin Kutsun teemana oli seniorit ja golfin vaikutus terveyteen ja 
hyvinvointiin. Tiedotustoimikunta ja päätoimittaja suunnittelivat sisällön. Tarja Hakulinen 
ja Niilo Lundell hankkivat mainokset, ulkoasun suunnitteli Studio Blue Space, käännöksistä 
vastasi Eva Ehrnrooth ja julkaisu painettiin Koffset Oy:ssä. Tavoitteena on ollut, että 
mainostulot kattavat julkaisun tuotantokustannukset ja siinä onnistuttiin. 
 
Toimikunnan suunnittelukokous pidettiin heinäkuussa Örön saarella. Vuoden 2017 julkaisun 
teemaksi valittiin yhteisöllisyys. 
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Toimikunnan puheenjohtaja on vastannut seuran verkkosivujen ylläpidosta ja sähköisistä 
jäsenkirjeistä, joita on lähetetty neljä kuluneen vuoden aikana. Tarkoituksena on lisätä 
jäsenkirjeiden määrää. Kauden aikana on tehty kolme yhteistä jäsenkirjettä yhtiön kanssa. 
Tiedotustoimikunta on auttanut muita toimikuntia, erityisesti senioritoimikuntaa, tietojen 
päivittämisessä toimikuntien omille sivuille. 
 
 
 
Taloudellinen tilanne  
 
Seuran jäsenmaksu oli 80 euroa aikuisilta ja 35 euroa junioreilta.   
Suomen Golfliiton jäsenmaksu oli 30 euroa aikuiselta ja 9 euroa juniorilta. 
Jäsenmaksutulot vuonna 2016 olivat 35 380 euroa. Golfliiton jäsenmaksu oli 13 011 euroa.  
Tilikauden tappio oli -2 666,86 euroa. Tappio oli budjetoidun mukainen. 
 
 
Tilikauden 1.1.–31.12.2016 taloudellinen tulos 
 
Hallitus esittää tilikauden tappion -2 666,86 euroa kirjaamista vähennykseksi omaan 
pääomaan. Taseen loppusumma on 39 414,30 euroa. 
 
 
 
Teijolla  4.2.2017 
 
Meri-Teijo Golf ry:n hallitus 
 
 
 
Tarja Hakulinen Niilo Lundell   Elina Nissi  
    
 
Kari Nurmimäki   Martti Poutanen Ulla Poutanen  
 
 
Riitta Avola  Kari Sairo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


