


• Messilän Golf ry on perustettu vuonna 1988.

• Kosti Kuronen suunnitteleman kentän avauslyönnit lyötiin 19.8. vuonna 1990

• Messilä Golf Oy hallitsee omistamaansa 18-reikäistä golfkenttää. Kentän pinta-ala on n. 63 ha 

• Tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä osinkoa jaeta vaan voitto käytetään yhtiökokouksen päätöksen 
mukaisesti golfurheilua edistävään tarkoitukseen. 

• Yhtiön palveluksessa on toimitusjohtaja, headcaddiemaster, kenttämestari sekä kenttä- ja 
huoltotyöntekijöitä. Yhtiön omistaman 106 paikkaisen klubirakennuksen ravintolan toiminnasta vastaa 
Bravi Ragazzi Oy

• Omistajia/osakkaita on 828 ja Messilä Golf ry:llä jäseniä 1174. Pelikierroksia, esim. vuonna 2021 yhteensä 
34 000

• Ensimmäinen ympäristöohjelma kentälle laadittiin vuonna 2002. Golfyhteisö on sitoutunut 
ympäristönäkökohtien jatkuvaan edistämiseen kaikissa toiminnoissaan. Ympäristöohjelma 3.6.2010 

• https://www.messilagolf.fi/wp-content/uploads/2017/05/Ymparistoohjelma_2017.pdf

• Mukana Hiilineutraali golfkenttä -hankkeessa https://www.messilagolf.fi/messila-golfille-hiilineutraali-
golfkentta-sertifikaatti/

https://www.messilagolf.fi/wp-content/uploads/2017/05/Ymparistoohjelma_2017.pdf
https://www.messilagolf.fi/messila-golfille-hiilineutraali-golfkentta-sertifikaatti/
http://www.messilagolf.fi/


Tavoite 1

Turvallinen sähköpyöräparkki asiakkaille ja henkilökunnalle.

Tavoite 2

Etäkokouksien suosiminen henkilöautoilun sijaan palavereissa.

Tavoite 3

Paperiton toimisto, dokumentit ja info.

Tavoite 4

Sekajätteen vähentäminen toiminnoissa.

Tavoite 5

Viestitään aktiivisesti asiakkaille ja henkilöstölle ympäristökysymyksistä 
ja -teoista.
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Tavoite 1

Kierrätys materiaalit vanut ja kankaat.

Tavoite 2

Materiaalihävikin minimointi projekti käynnissä.

Tavoite 3

Tuotteiden pitkä elinkaari.

Tavoite 4

Kestävät rungot sohvat ja tuolit.

Tavoite 5

Sähkön käytön vähentäminen.

Tavoite 6

Tehtaan lämmitysjärjestelmän tehostaminen.



•

•
•

•
•

•

•

•



Tavoite 1

Hiilensidonnan lisääminen peltomaahan

Tavoite 2

Peltojen hiilipäästöjen vähentäminen

Tavoite 3

Uusiutuvan energian käytön lisääminen

Tavoite 4

Jätteiden kierrätyksen tehostaminen



Vuodesta 1997 alkaen – matkailua ja ravintolatoimintaa.

Avoinna ympäri vuoden.

• Matkailuauto-, matkailuvaunu- ja telttapaikkoja. Hirsihuviloita ja 

leirintämökkejä. 

• Anniskelu/ruokaravintola - tansseja ja tapahtumia yrityksille,             

yhteisöille ja yksityisille.

• Laadukas, hoidettu uimaranta 

• Paljon aktiviteettitarjontaa  

• Beach Volley -kenttiä , pomppulinnapuisto, Sup-lauta- ja 

soutuvenevuokraus, vesijettiajelua, Wakeboard ja Flyboard,   

kotieläimiä, kota, grillipaikka

• Työllistää talviaikaan n. 5 hlöä ja kesäaikana pitkälle               

toistakymmentä henkilöä.

http://www.campingmessila.fi/


Tavoite 1

Sähkön käytön vähentäminen

Tavoite 2

Hankinnoissa suositaan energiatehokkaita laitteita ja 

tekniikkaa

Tavoite 3 

Korvata normaali sähkö uusiutuvalla energialla tuotetulla 

sähköllä

Tavoite 4

Sekajätteen määrän vähentäminen.



Elap Oy

 Vuonna 2011 perustettu elintarvikealan asiantuntijapalvelu Paimelasta

 4 työntekijää

 Autamme tuotetietoihin, laatuun ja elintarviketurvallisuuteen liittyvissä 

asioissa

 Asiakkainamme on maailman suurimpia elintarvikevalmistajia, pk-

sektorin toimijoita ja mikroyrityksiä

 Haluamme omalla esimerkillämme näyttää, että pienikin yritys voi 

omalta osaltaan olla mukana ilmastotalkoissa, pienilläkin teoilla voi olla 

suuri vaikutus

-Tuotetietojen, laadun ja elintarviketurvallisuuden asiantuntija-

www.elap.fi

http://www.elap.fi/


Tavoite 1

Työsuhdepyöräetu käytettävissä työntekijöillä 

Tavoite 2

Sähkönkulutuksen vähentäminen

Tavoite 3

Laitteiden tehokas elinkaaren hyödyntäminen

Tavoite 4

Etätyön lisääminen ja hyödyntäminen aina kun mahdollista

Tavoite 5

Paperiton toimisto

Tavoite 6

Energia vaihdettu vihreään vaihtoehtoon



Laadukasta palvelua jo vuodesta 1993. Perustaja Jouko Järvinen 
poikiensa Jarin ja Kimmon kanssa.  

Autohuolto Järvisellä pyritään sataprosenttiseen 
palvelukokemukseen - joka päivä.

Tärkeimmät opit yrittäjyyteen Jari Järvinen sai isältään: 

asioiden saavuttamiseksi on viitsittävä tehdä työtä.

Autohuolto Järvinen Oy panostaa koulutukseen ja palvelee 

on sitten kyse huolloista, korjauksista, varaosista tai tarvikkeista.  

http://www.autohuoltojarvinen.fi/


Tavoite 1

Valmiuden ja osaamisen lisääminen sähköautojen huoltamiseen ja 
korjaamiseen

Tavoite 2

Pakkausmateriaalien käytön kierrätyksen lisääminen.

Tavoite 3 

Nimetään organisaation ympäristövastuuhenkilö

Tavoite 4 

Selvitetään aurinkoenergian tuoton lisäämismahdollisuudet kiinteistöllä. 

Tavoite 5

Vähennetään sähkönkulutusta




