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Tiivistelmä Imatran Golf ry:n hallituksen kokouksesta 11.4.2018 
 
Paikka  Imatran Kylpylä, kokoushuone Koski 
 
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 
 

Poissa Juuso Huhtiranta  Kapteeni 
 
 
- Jäsenmaksuja on maksettu tähän mennessä seuraavasti: 509 aikuista, 52 junioria. Maksamattomista maksuista lähetetään 
muistutus huhtikuun aikana. 
- OP:n lasten ja nuorten hyvinvointikampanjasta saatava avustus sijoitetaan Hippo-golfiin. 
  
- Kokoushetkellä yhdistyksessä oli 739 jäsentä plus 19 lepäävää jäsentä.  
 
- Aviasportilla 14.4.2018 klo 9-11.30 pidettävään koko perheen golftapahtumaan hallitus plus muutama vapaaehtoinen töihin. 
Paikalla arvonta, jonka pääpalkintona on alkeiskurssi. 
 
- Uutisvuoksigolf 27.5.18 

Kilpailu on 9 reiän kisa. Yhteislähtö klo 10.  Uutisvuoksi kutsuu kisaan omia asiakkaitaan (15- 20). Hankittava 
isännät. 

- PTS  Käytiin läpi Tonin  laatima esitys PTS:n päivittämisestä. Oy pitää samasta aiheesta palaverin 14.5. Yhteiset 
intressit! Ohjausryhmä muodostaa yhteisen kuvan siitä, minkälainen Imatran golfyhteisön tulisi olla vuonna 2025 ja 
mitä konkreettisia toimia tavoitetilaan pääseminen edellyttää. 
 

- Kenttä on suunniteltu avattavaksi vapun tienoilla.  
 
- Yksi uusi kilpailu saatu kilpailukalenteriin: IG ja VG:n välinen Ryder Cup, joka on kaksipäiväinen kaikille avoin kilpailu. Ajankohta on 
syyskuun puoliväli ja kisa pelataan lauantaina Imatralla, sunnuntaina Lappeenrannassa. 
-Sääntökoulutukseen Lappeenrannassa 7.4. osallistui Imatralta viisi henkilöä. Kurssin kokonaisvahvuus oli noin 30.  
 
Juniorit 
- Kentälle otetaan kaksi nuorta kesätöihin OP:n kesäsetelien turvin. Ikärajat 15-21 vuotta. 
- kaksi uutta golfohjaajaa: Suvi Rautiainen ja Sami Lipsanen 
- EKSP säätiön avustuksella järjestetään golfkerho yhteistyössä MLL:n kanssa 
- kaupungin toiminta-avustusta on haettu 
- EKLU auditoi seuran kirjallisesti 
- Golflehteen tulee juttu junnugolfista 
- infotilaisuus vanhemmille kylpylällä su 15.4.18 
- Maken vetämälle Tehoryhmälle on suunnitteilla lisää treenejä 
- junnut menevät keilaamaan Juuson johdolla pe 11.5. 
- IG/VG seuramatka junnuille 14.6 
- idän alueen kokous ja liittokokous 13.4. Helsingissä: Toni edustaa. Toni on työvaliokunnan sihteeri. 
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Seniorit 
- senioritoimikunnan palaveri pidettiin 5.4. 
- kilpailukalenteri on valmis 
- valittiin vastuuhenkilöt kesän kilpailuihin (työparit) 
- syksyn seniorimatkalle Espanjaan (3.-10.10.) on peruutuksien myötä avautunut 2 paikkaa. 
 
Seura 
- Seuramatkalle 12.-13.5. on ilmoittautunut 18 osallistujaa 
- Viini-iltaan pe 20.4. on toistaiseksi ilmoittautunut 6 henkilöä. Ellei mukaan saada vähintään 10 henkilöä, siirretään tilaisuus syksyyn. 
Ilmoittautuminen päättyy 16.4. 
 - IG:n keilamestaruuskisat ovat auki? 
- Syksyn seuramatkan järjestelyt ovat vaiheessa. Mahdollinen kohde Portugal (Algarve). 
 
Tiedotus 
- Bermuda ilmestyi netissä huhtikuun alussa. Kommentteja odotellaan. 
- Uusi graafinen ohjeistus on valmis. Otetaan uudet pohjat käyttöön.  
 
Muut asiat 
- Keskusteltiin mahdollisista porkkanoista, joilla saataisiin enemmän toimijoita mukaan toimintaan. Toni oli laatinut ehdotuksen 
seura-aktiivien huomioimisesta. Aiheen jatkokäsittely toukokuun kokouksessa.  
- Pelaaja ensin –kyselystä pidetään välivuosi. Keskitytään tekemiseen. 
 


