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Toimintakertomus 2017
Yleistä
Vuosi 2017 oli Imatran Golf ry:n 31. toimintavuosi. Kenttä täytti pyöreät 30 vuotta, ja oli juhlavuotenaan erinomaisessa
kunnossa. Kentän 30-vuotisjuhlakisat järjestettiin 30.9. hyvissä sääolosuhteissa. Kauden päätöstilaisuus pidettiin klubilla
kisan jälkeen.
Seuramme junioritoiminta on kehittynyt erinomaisesti, kiitos erityisesti Toni Turkkilalle. Seuran golfkerho erityislapsille,
”Supergolffareille”, oli menestys, kiitos Markku Hietanen ja Suvi Rautiainen. Teimme seurana kovasti töitä edustajamme
Toni Turkkilan saamiseksi Golfliiton hallitukseen. Ihan eivät äänet riittäneet, mutta Toni valittiin jatkamaan liiton
nuorisotoimikunnan jäsenenä.
Kentällä järjestettiin 42 kilpailua, joista ry:n järjestämiä oli 32 kpl ja Oy:n 10 kpl. Kilpailijoita oli yhteensä 1842.
Organisaatio
Kevätkokous pidettiin 27.4.2017 Imatran Kylpylällä. Kokouksessa käsiteltiin ja päätettiin tilinpäätösasiat kaudelta 2016.
Syyskokous ja jäsenilta pidettiin 22.11.2017 Imatran Kylpylällä. Kokouksessa päätettiin vuoden 2018 talousarvio,
liittymis-, kilpailu- ja jäsenmaksujen suuruus sekä vuoden 2018 hallituskokoonpano. Kokouksen jälkeen seurakehittäjä
Petri Lehtonen Golfliitosta esitteli läsnä olijoille Pelaaja Ensin –kyselyn tuloksia.
Seuran toiminnanjohtajana oman toimensa ohella toimi Jani Huotilainen. Muuten seuran toimintaa hoidettiin
talkoovoimin, eikä seuralla ollut palkattua henkilökuntaa kauden aikana kahta EKOPin tuella kahdeksi viikoksi palkattua
kesätyöntekijää lukuun ottamatta.
Kaudella 2017 kentän prona toimi Jani Huotilainen. Toiminnantarkastajina toimivat Jarmo Semi ja Anne Arponen,
varatoiminnantarkastajina Eero Larvio ja Lasse Vihavainen.
Seuran toiminnasta vastasi vuonna 2017 hallitus, joka koostui 10 varsinaisesta ja kolmesta varajäsenestä. Hallitus
kokoontui vuoden aikana 10 kertaa.
Hallituksen jäsenet vastuualueineen olivat:
Varsinaiset jäsenet

Varajäsenet

Pekka Ruokonen
Anu Urpalainen
Timo Hauska
Juuso Huhtiranta
Jukka Kemppinen
Mikko Kojo
Hannu Savola
Ossi Sorjonen
Tarja Turkkila
Toni Turkkila
Anu Varpoila

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Kilpailevat juniorit
Kapteeni
Kenttä
Koulutus
Talous
Seniorit
Tiedotus
Nuoriso
Naiskapteeni, seura

Jani Huotilainen
Johanna Väkeväinen

Toiminnanjohtaja
Sihteeri.
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Jäsenistö
Jäsenmäärä oli vuoden 2017 lopussa 791 jäsentä (774 vuonna 2016). Jäsenistä 253 (32 %) oli naisia ja 538 (68 %)
miehiä. Nuorisojäsenten eli alle 22-vuotiaiden kokonaismäärä oli 93 eli noin 12 % koko jäsenistöstä. Näistä tyttöjä oli 36
ja poikia 57.
Talous
Seuran taloudellisen tuloksen perustana oli tiukka menokuri. Toimikunnat pysyivät hyvin budjetissa, jopa alittivat budjetin
määrärahat. Jäsenmaksutuloja onnistuttiin kasvattamaan. Seuralla ei ole velkaa ja maksuvalmius on hyvä.
Tilikauden tulos näyttää 15 132,26 euroa ylijäämää. Jäsenmaksutuotot olivat 104 859 euroa. Kilpailutoiminnasta kertyi
nettotuottoja 20 604 euroa. Suurimmat menoerät olivat Imatran Golf Oy:lle maksettu kenttävuokra 78 000 euroa ja liiton
jäsenmaksut 20 676 euroa.
Seuran jäsenmaksut pidettiin vuonna 2017 edelliskauteen nähden ennallaan sekä aikuis- että nuorisojäsenillä. Aikuisten
jäsenmaksu oli 149 euroa. Nuorison jäsenmaksu oli vastaavasti 45 euroa. Liittymismaksuja ei peritty.
Toiminta Golfliitossa (SGL)
Imatran Golf ry on Suomen Golfliiton jäsenseura. Suomen Golfliittoon kuuluvien 131 seuran jäsenmäärä vuonna 2017 oli
142 372. Vuonna 2016 luku oli 143 005.
Golfliiton toiminnassa Suomi on jaettu kuuteen piiriin. Imatran Golf ry kuuluu Itä-Suomen piiriin, jossa on yhteensä 23
seuraa. Liittovaltuustossa piireillä on yhteensä 45 paikkaa. Niistä Itä-Suomen piirillä on 8.
Toni Turkkila on Imatran Golfin edustaja liiton nuorisotoimikunnassa.
Kilpailu- ja tasoitustoiminta
Toimikunta: Jani Huotilainen, Anneli Hynynen, Pertti Tamminen, Pasi Lihavainen, Tero Karjola
Toimitusjohtaja ja pro vastasivat kauden 2017 kilpailukalenterin tekemisestä. Pro vastasi tasoitusten päivittämisestä.
Toimintaa helpotti jäsenten aktiivinen kierrostuloksien kirjaaminen Internetin kautta.
Kauden aikana järjestettiin 42 kilpailua. Näistä oli 32 kpl ry:n järjestämiä omia tai avoimia kilpailuja ja 10 kpl Oy:n
järjestämiä kutsukilpailuja. Kilpailijoita kilpailuissa oli yhteensä 1842. Joukkuekilpailut ovat kilpailijoiden suosiossa.
Lisäksi järjestettiin päiväkilpailuja GameBook –ohjelmistolla.
Kaudella 2017 kilpailu- ja tasoitustoimikunnan toimintaa jatkettiin aikaisempien vuosien tapaan pro Jani Huotilaisen
ollessa mukana toimikunnissa. Jani Huotilainen hoiti kaikki kilpailupäivää edeltävät kilpailuun liittyvät tehtävät (kuten
kilpailukutsut ja ilmoittautumislomakkeet seinälle sekä lähtöluetteloiden ja kilpailukorttien tekemisen). Samalla hän syötti
palautettuja tasoituskortteja tasoitusjärjestelmään. Myös caddiemasterit syöttivät tasoituskortteja järjestelmään.
Järjestely oli toimiva - kilpailua edeltävät työt tulivat hoidetuiksi ajallaan. Tämä helpotti huomattavasti muiden
toimikuntalaisten työtä: hoidettavaksi jäi vain itse kilpailupäivä kaikkine tehtävineen. Tekijöitä tarvitaan kuitenkin jatkossa
lisää.
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Kenttä
Toimikunta: Jukka Kemppinen
Kenttä oli hienossa kunnossa koko kesän. Kauden aikana pidettiin viidet talkoot, kolmet keväällä ja kahdet syksyllä.
Jäsenistö osallistui kiitettävästi kaikkiin talkoisiin. Syksyllä takaysiltä kaadettiin muutama puu ja väylien 11 ja 17
punaiset lyöntipaikat korjattiin.
Seura
Seuratoimikunta: Anu Varpoila, Iina Tukiainen, Juuso Huhtiranta, Anu Urpalainen, Jani Huotilainen
Jäsenistölle oli tarjolla monenlaisia aktiviteetteja sekä kauden aikana että sen ulkopuolella. Uusia jäseniä yritettiin
värvätä erilaisilla tapahtumilla.
- Su 12.3. käytiin hiihtämässä Lammassaaressa, jossa paistettiin nuotiomakkarat. Osallistujia 10.
- IG osallistui GoExpo –messuille 17.-19.3., samalla osastolla VG ja Holiday Club.
- 24.3. IG keilamestaruuskisat Kylpylän keilahallissa.
- Arto Teittinen piti seuratuomarikurssin Imatran Kylpylällä 7.5.
- 31.5. palvelupäällikkö Sanna Aaltonen Pirkkalasta kertoi klubilla, miten Golf Pirkkala valittiin naisystävällisimmäksi
golfyhteisöksi vuonna 2016.
- 11.6. Naisten Sunnuntai uusille pelaajille ”Tuo kaveri pelaamaan”, osallistujina 7 uutta naista.
- Perinteiset First Tee –tapahtumat aloittelijoille järjestettiin 19.6. sekä 22.8. Jälkimmäisessä oli 18 osallistujaa
- Kaverigolf 20.8., pelaajia 34.
- 1.-2.9. Kaupunkiottelu Koskigolfissa.
- 30.9. pidettiin kentän 30-vuotisjuhlakisat ja kauden päättäjäisillanvietto klubilla.
- Seuramatka Mallorcalle 3.-10.10.
- IG osallistui Stora Enson Harrasteremix –tapahtumaan Aviasport Areenalla 7.10. Esittelijöinä kuusi IG:n edustajaa.
- Kentällä pidettiin koko kesän kestävä naisten golfkoulu.
- Naisten puolikkaat aloitettiin 24.5. ja niitä pelattiin kerran viikossa läpi kauden, yhteensä 19 kertaa. Kierroksilla kävi 43
naista osallistuen 1-11 kertaa kauden aikana, yhteensä 152 osallistumista. Enimmillään oli 19 pelaajaa puolikkaalla.
Joka toinen kerta oli tarjolla pron opetusta ennen kierrosta. Kauden päätöskilpailu naisille oli 6.9. Se pidettiin kolmen
mailan kisana, jonka päätteeksi oli saunailta klubin saunalla, 11 osallistujaa. Kaudella järjestettiin yksi miesten puolikas
(4 osallistujaa).
- Tehtiin Pelaaja Ensin –kysely.
- Seura teki jäsenkyselyn, 59 vastausta.
Nuoriso
Junioritoimikunta: Toni Turkkila (pj), Jani Huotilainen, Timo Hauska, Pasi Lihavainen, Jere-Pekka Laitinen, Markku
Heiskanen, Suvi Rautiainen
Seuran junioritoimikunnan suurimmat panokset vuodelle 2017 kohdistettiin uuden erityisgolfryhmän perustamiseen ja
multigolf -toimintamallin käyttöönottoon. Näiden lisäksi panostettiin edelleen ohjaajien koulutukseen, lasten
päiväkerhotoimintaan, ympärivuotisen toiminnan turvaamiseen ja toiminnan laadun kehittämiseen. Tärkeässä osassa
toiminnan kehittämisessä olivat Opetus- ja Kulttuuriministeriö, yhteistyökumppanit ja erityisesti seuran jäsenet, jotka
lahjoittivat tukea seuran junioritoimintaan.
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Keväällä seuran junioreille järjestettiin ensimäistä kertaa seuramatka. Matka suuntautui Kouvolaan, jossa lapset pääsivät
tutustumaan Koski Golfin futisgolfrataan sekä viettämään aikaa Tykkimäen huvipuistossa. Matka onnistui suunnitellusti
ja palaute oli positiivista. Ohjaajat ja valvojat mukaan laskettuna osallistujia oli 30 henkilöä.
Vuosi 2017 oli Opetus- ja Kulttuuriministeriön myöntämän kaksivuotisen seuratukihankkeen viimeinen vuosi. ”#Golfia
koulun jälkeen” -hanke piti sisällään golfpäiväkerhotoimintaa koululla ja golfkentällä ja seuran ohjaajien vierailuja Imatran
kouluilla. Kaukopään koulun kaikille opettajille järjestettiin Draivia kouluun! -ohjelman perehdytys ja koulutustilaisuus.
Tämän jälkeen kaikki koulun luokat pääsivät kokeilemaan millainen golfpainotteinen liikuntatunti koulun liikuntasalissa
voi olla. Vuoksenniskan koululle lahjoitettiin Draivia kouluun! -ohjelman välinepaketti, ja koulun välituntiohjelmasta
vastaaville oppilaille koulutettiin niiden käyttö.
Imatran kaupungilta saatiin talviharjoittelua varten toiminta-avustusta 500 euroa. Talviharjoittelun lajitreenit järjestettiin
Aviasport Areenalla ja liikunnalliset treenit Kaukopään koulun liikuntasalissa.
Kesäkuussa seura oli jälleen mukana Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry:n kesäleirillä. Ensimmäistä kertaa golf sai
oman lajileirinsä. Kesä oli sateinen, mutta leirillä aurinko paistoi ja ohjaajia oli riittävästi. Tavoitteena oli saada 15
osallistujaa, 9 ilmoittautui.
Kesäkuussa aloitti seuran perinteinen golfkerho uusille lapsille ja nuorille. Vaikka päiväkerhon kautta jäsenhankinta ei
sujunut aivan tavoitellusti, niin golfkouluun saatiin 19 osallistujaa. Samaan aikaan aloitti myös ensimmäistä kertaa
seuran historiassa golfkerho erityislapsille. Erityislapsilla tarkoitetaan lapsia ja nuoria, joilla on jokin diagnosoitu
kehitysvamma tai muu normaalia harrastustoimintaa rajoittava tekijä. Kerhoon haettiin kymmentä osallistujaa, mutta
kerhon aloitti hienosti 15 lasta. Lapset nimesivät itse ryhmän ”Supergolffareiksi”. Ryhmän toiminnasta vastasivat PGA
Pro Markku Hietanen ja Suvi Rautiainen.
”Multigolf”-toimintamalli lanseerattiin onnistuneesti kauden aikana. Sen tarkoituksena oli lisätä lasten monipuolista
liikkumista ja tehdä golfista entistä houkuttelevampi harrastus. Multigolfin avulla uusien ihmisten on helppo ymmärtää
golfpelin idea. Multigolf yhdistää normaaliin golfpeliin mm. tennistä, jalkapalloa ja frisbeen heittoa. Frisbeegolf on
monelle tuttua, joten multigolf on helposti lähestyttävissä.
Kauden aikana 12 lasta suoritti green cardin. Vaikka golfkerhojen toiminnan tavoitteena ei ole ensisijaisesti green cardin
suorittaminen, kertoo näin pieni määrä myös haasteista juniorimäärän kasvattamisessa. Kauden lopussa seurassa oli 93
juniorijäsentä. Tämä on yksi jäsen vähemmän kun kaudella 2016 vastaavaan aikaan.
Vuoden 2016 tapaan seura palkkasi kaksi kesätyöntekijää. Tämän mahdollisti Etelä-Karjalan Osuuspankin tuki.
Kesätyöntekijät olivat töissä kaksi viikkoa kesä-heinäkuussa. Junioriohjaajien määrä on alhainen, joten kesätyöntekijöillä
oli suuri vaikutus aktiivisen toiminnan ylläpidossa. Kilpailullinen menestys jäi edellisvuotta heikommaksi. Uusia
aktiivipelaajia on kuitenkin kasvamassa. Sakari Munnukka palkittiin kauden päättäjäisissä parhaiten menestyneempänä
juniorina. Kauden kehittynein juniori oli Iiro Metsi.
Seniorit
Toiminnan tavoite on seniorigolfarien golfharrastuksen tukeminen tarjoamalla mielekästä tekemistä mm. kilpailuja ja
tapahtumia järjestämällä. Kannustamme myös senioreita kehittämään fyysistä kuntoaan ja pelitaitojaan sekä
osallistumaan aktiivisesti seuran toimintaan.
Toimimme yhdyssiteenä Imatran Golf ry:n ja Imatran Golf Oy:n hallintoelimiin ja toimihenkilöihin. Tavoitteena on luoda
senioreille mahdollisimman hyvät toimintaedellytykset harrastukselleen.
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Toimikunta:

Ossi Sorjonen (pj), Jouko Hujanen, Marja-Leena Kurittu, Harri Malmén, Lea Markkanen, Ismo Pitkänen,
Reijo Rinkinen ja Kari Tihtonen. Ossi edusti senioreita Imatran Golf ry:n ja Imatran Golf Oy:n
hallituksissa ja toimi aluekoordinaattorina SGS:n Kaakkois-Suomen alueella.

Kotikentän kilpailutarjonta oli perinteiseen tapaan runsasta ja seniorit osallistuivat kilpailuihin aktiivisesti.
Kilpailusuorituksia kokonaisuutena oli suunnilleen edellisvuosien tapaan. Osanottajamäärät ja tulokset löytyvät
Golfboxista.
Seuraottelut käytiin perinteisesti VG:n, GP:n, KarG:n ja KosG:n kanssa koti- ja vieraskentillä. KeriGolf kutsui meidät
vieraakseen elokuussa. SGS:n kilpailuista seniorit osallistuivat innokkaimmin Aluetourille. Kilpailuissa menestystä tuli
sekä naisten että miesten sarjoissa. Itäisen Suomen alueella pelattava Saimaa Senior Scramble Tour kiinnosti edelleen
imatralaisia senioreita. IG oli taas kerran yksi aktiivisimmista tourin kahdestatoista seurasta.
Toukokuussa teimme pelimatkan Rönnäsiin. Matkalle osallistui vajaa bussilastillinen aktiivisenioreita. Senioritoimikunta
vieraili elokuussa Vierumäellä, jossa kokoustimme ja pelasimme molemmat kentät. Lokakuussa kolmisenkymmentä
senioria osallistui Espanjan Almerimariin tehdylle seniorimatkalle.
Seniorit osallistuivat aktiivisesti talkoisiin kenttätoimikunnan ohjauksessa.
Tärkeimmät tiedotuskanavat olivat seuran kotisivut (Ossi) täydennettynä Facebookilla (Marja-Leena ja Harri). Myös
perinteistä ilmoitustaulua käytettiin tarvittaessa.
Toiminnan kustannukset katettiin seuran budjetin antamalla tuella ja kilpailumaksuilla perinteiseen tapaan.

Tiedotus ja markkinointi
Toimikunta: Tarja Turkkila (pj), Turkka Ollilainen, Jani Huotilainen
Kaudella 2017 tehtiin 11 mediatiedotetta, jotka julkaistiin Imatran Golfin omissa some -kanavissa sekä paikallisissa
medioissa, (Imatralainen ja Uutisvuoksi). Eniten positiivista huomiota sai junioreiden erityisgolfryhmä, josta tehtiin juttu
muun muassa televisioon (YLE uutiset Kaakkois-Suomi).
Bermuda- jäsenlehti julkaistiin sähköisenä ja sen teemana oli Lady-/Tyttögolf.
Viestinnän tavoitteena on saada uusia pelaajia, luoda positiivista mielikuvaa sekä sitouttaa jäseniä golfyhteisöön.
VÄLINEET
Kotisivut, Facebook, Instagram, Twitter, sähköposti, sähköiset ilmoitukset
Henkilökohtainen myyntityö
Bermuda
Jäsenkirjeet
Tiedotusvälineet, paikallislehdet ja paikallisradio ja TV
Lehti-ilmoitukset
Tapahtumat ja tilaisuudet
Mainostekstiilit, flyerit, roll-up.
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Seuran mestaruudet 2017

Miehet A (kolme kierrosta)

Panu Kosonen, 230

Naiset

Titta Suikki, 178

Seniori M36

Markku Tiainen, 165

Seniori Naiset

Arja Nissinen, 179

Seniori M65

Leo Haiminen , 171

Reikäpeli, miehet

HenriTukiainen

Reikäpeli, naiset

Iina Tukiainen

Juniorimestarit:
Pojat

Sakari Munnukka

Tytöt

Ada-Matilda Montonen

Muut palkitut
Menestyneimpänä juniorina palkittiin Sakari Munnukka ja kehittyneimpänä juniorina Iiro Metsi.
Kapteenin maljalla palkittiin Pirkko Pajari.

