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Tiivistelmä IG ry:n hallituksen kokouksesta 13.3.2018 
 
 
Läsnä          Anu Urpalainen  Puheenjohtaja 

Johanna Väkeväinen Sihteeri 
Tarja Turkkila  Tiedotus 
Hannu Savola  Talous  
Anu Varpoila  Naiskapteeni 
Toni Turkkila  Nuoriso 
Ossi Sorjonen  Seniorit 
Jani Huotilainen  Toiminnanjohtaja 
Turkka Ollilainen  Toimitusjohtaja 
 

Poissa Juuso Huhtiranta  Kapteeni 
 
 
-Jäsenmaksuja on maksanut 473 jäsentä.  
-Käsiteltiin ja hyväksyttiin vuoden 2017 toimintakertomus. Päätettiin jättää tilinpäätöstiedot toiminnantarkastajille. 
 
-Kokoushetkellä yhdistyksessä oli 760 jäsentä, joista 18 lepääviä. Mahdolliset maksumuistutukset maksamattomista jäsenmaksuista 
lähetetään toukokuussa. 
 
- Aviasportilla 14.4.2018 klo 9-11.30 pidettävän tapahtuman nimeksi päätettiin ”Koko perheen golftapahtuma”. Ilmoittelu 
Uutisvuoksessa (netti), Imatralaisessa (printti), IG nettisivuilla, facebookissa, instagramissa. Tavoitteena on tarjota hauskaa 
tekemistä, aktivoida jäseniä, esitellä lajia ja hankkia uusia alkeiskurssilaisia ja jäseniä. 300:lle ensimmäiselle on tarjolla 
makkarasoppaa. 
GolfSky tulee paikalle tuotteineen. Range ja puttausalue. Draivia kouluun! –tyyppinen tehtävärata. Pron swingiklinikka. Frisbee-golf? 
Urheiluvälinekirppis. Junnujen kahvio. 
HerbaLife tulee esittelemään tuotteitaan. 
Paikalle tarvitaan paljon henkilöstöä: hallitus, senioreita, jäsenistöä..  Henkilökunnan yhtenäiseksi asuksi päätettiin huomioliivi. 
Tarja tekee nimikyltit. Roll upit esille. Teaseri liikkeelle: ilmoitus facebookiin ja nettisivustolle. Lisätään viestintää koko ajan. 
 
- Kevätretki Hillside –kentille Vihtiin tehdään 12.-13.5.  Majoittuminen hotelli Simonkentässä Helsingissä. Ilmoittautumiset 6.4. 
mennessä. Ilmoitus myös e-Birdiessä. 
- Syksyn seuramatka Belekiin Turkkiin on vireillä, ajankohta lokakuun loppupuoli. Pyydetään hinnat myös ilman pelejä, jotta 
perheenjäsenet voivat halutessaan osallistua matkalle. 

.  
- Kulukorvauskäytännöt 

Hyväksyttiin yhtenäiset matkakulukorvaussäännöt hallitukselle ja toimikunnille: 
-matkoissa käytetään ensisijaisesti junaa 
-mahdollisuuksien mukaan yhdistetään kyytejä 
-hallituksen ja toimikuntien kokouksiin korvauksia ei makseta   

- kilometrikorvauksen omavastuu on 20 km, jonka jälkeen maksetaan 0,2 €/km ylimenevältä osalta. 
 
Meillä ei ole varsinaisia edustuspelaajia. Korvauksia maksetaan menestyksen mukaan. PM-, EM- ja MM –
kilpailuissa korvaukset sovitaan kilpailukohtaisesti. Junioreiden kulukorvaukset ovat samat kuin edellisvuonna 
Senioreiden kulukorvausohjeistus hyväksyttiin tammikuun kokouksessa. 
 

- Hallituksen jäsenten toimenkuvat 
Tarja tekee esittelyn jokaisesta hallituksen jäsenestä ja hänen toimenkuvastaan. Esittelyt julkaistaan kauden 
aikana nettisivuilla. 
 

- Työnjako Oy/ry 
Jani Huotilaisen työnkuva kaipaa selkeyttämistä sekä ajankäytön että tehtävien suhteen. Käytiin vilkas keskustelu 
aiheesta. Asetettiin tavoitteeksi kasvattaa lisää toimijoita sekä kilpailutoimintaan että toimikuntiin.  
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-”Uutisvuoksigolf” 27.5.18 
Uutisvuoksi kutsuu kisaan omia asiakkaitaan10-15. Kilpailu on 9-reiän kisa. Mietittävä kutsuttavat. Hankittava 
”taluttajat” 15-30.  

 
-Toni/varapuheenjohtaja/tavoitteet  

Anu U, Turkka, Toni > mietittävä tahtotila strategian, arvojen ja PTS:n suhteen.  
 

- Kenttä voi hyvin. #17 lyöntipaikan takana olevat kaislat ym. siivotaan. Maalaituri todennäköisesti puretaan (Pro Immala). 
- Caddiemasterit on valittu: Emmi ja Sara, ja uutena tulee Sanna Tirkkonen Pirkkalasta. Frida Kallio jatkaa keittiöpuolella. Kokki on 
alan opiskelija. Uusi kenttämekaanikko on aloittanut työt. 
 
- Kilpailuihin ilmoittautumisajat aikaistetaan yhdellä vuorokaudelle niissä kisoissa, joissa on ruokailu. Lauantain kilpailuun 
ilmoittautuminen tulee jättää viimeistään tiistai-iltana klo 18 mennessä. Päätettiin ottaa käytäntöön jälki-ilmoittautumismaksu sekä 
maksu mahdollisesta peruutuksesta, kumpikin 10 €. Tiedotus jäsenistölle. 
- Vahvistettiin voimassa olevat paikallissäännöt sekä tasoitussääntö edellisvuoden mukaisiksi. 
 
 Nuoriso ja kilpailevat juniorit 

-Toni osallistui laatuseurapäivään Helsingissä 3.3. Erityisgolf sai kehuja. 
- Kansallisen golfviikon teemana ensi kesänä ovat juniorit. Tilaisuuksiin on rekrytoitu tubettajia. 
-Kaakko on uusi alue kilpailutoiminnassa. 

   
- Syksyn seniorimatka Espanjaan (3.-10.10.) on myyty – 32 osallistujaa on lähdössä. 
 
- Suunnitteilla on omakustanteinen Wine Tasting huhtikuussa (pe 20.4. tai pe 27.4.), järjestäjänä Saimaan ammattikorkeakoulu.  
- IG:n keilamestaruuskisat Imatran kylpylän keilahallissa toukokuussa. 
 
- Bermuda on taitettu. Osa jutuista puuttuu vielä. 
- Virallinen viestintäkanavamme on kotisivumme, jossa on kaikki olennainen tieto. 
- Kaikki kisat tulevat tapahtumakalenteriin. 
- On laadittu erilaisia asiakirjapohjia, joita voi hyödyntää viestinnässä. 
- Harkitaan siirtymistä kerran vuodessa julkaistavasta Bermudasta sähköiseen ”viikkoaviisiin”. 
 
-Seuran kotisivuille IGry:n alle on avattu kansio ”Kokousmuistiot”, johon tulevat tiivistelmät hallituksen kokouspöytäkirjoista. 

 
 
 


