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Tiivistelmä IG ry:n hallituksen kokouksesta 12.9.2018 
 
 
Läsnä          Anu Urpalainen  Puheenjohtaja 

Johanna Väkeväinen Sihteeri 
Tarja Turkkila  Tiedotus 
Hannu Savola  Talous  
Ossi Sorjonen  Seniorit 
Jani Huotilainen  Toiminnanjohtaja 

 
Poissa Juuso Huhtiranta  Kapteeni 

Toni Turkkila   Nuoriso 
Anu Varpoila  Naiskapteeni  

 
  
Jäsenasiat 
- Kokoushetkellä yhdistyksessä oli 775 jäsentä.  
- Kauden päätöskisa on 29.9. Kokouspäivään mennessä mukaan on ilmoittautunut 72 henkilöä. Kisapäivän aluksi on brunssi. Paras 
joukkue palkitaan lahjakorteilla. Palkintojen jaon yhteydessä jaetaan kapteenin malja sekä palkitaan vuoden perhe diplomilla ja 
lahjakortilla. 
- Tehdään jälleen koko vuoden kattava lista tapahtumista => vuosikello.  
- Keväällä  2019 järjestetään Aviasport Areenalla vastaava koko perheen golftapahtuma kuin tämän vuoden huhtikuussa järjestettiin. 
 
Kenttä 
- Keleistä riippuen kenttä suljetaan muilta paitsi kausimaksun maksaneilta joko 1.10. tai 7.10. 
 
Kilpailut 
- Ryder Cup IG/VG pelataan 15.-16.9. Kisaan on ilmoittautunut 76 pelaajaa, pääosin VG:sta. 
- Miesten puolikas pelataan pe 21.9. 
- Hohtogolf järjestetään pe 5.10. 
- Kentällä järjestetään syksyn aikana yhdet talkoot. 
 
Koulutus 
- Teittisen sääntökoulutus on sovittu pidettäväksi keväällä yhdessä VG:n kanssa. 
- Sääntöuudistusasia otettava talvella/keväällä koulutusohjelmaan. Esiteltävä kevätkokouksen yhteydessä. 
 
Nuoriso ja kilpailevat juniorit 
- 31.8. järjestettiin junioritoimijoiden tapaaminen Varkaudessa Kaupunkiottelun yhteydessä. Tapaaminen keskittyi Draivia kouluun! -
ohjelmaan sekä alueen junioritoiminnan kehittämiseen.  
- Viime talven yhteistyötä kehitysvammaisten sählykerhon kanssa jatketaan. Draivia kouluja treenejä vedetään kerran kuussa 
talvikaudella.  
- KoskiGolfin ja VG:n kanssa yhteinen ohjaajien koulutuspäivä on 13.10. Swingmakers Areenalla. Kouluttajana Liisa Ruuda. 
 - Ensi vuodelle tarve kouluttaa kaksi ohjaajaa tasolle 2. 
- Varainkeruutavoite vuodelle 2018 saavutettiin.  
- Imatran keilailuliiton kanssa on sovittu loppuvuoden yhteistyöstä. Golfjunnut saavat perehdytyksen keilauksen alkeisiin.  
- Hippo-golfkerhosta jatkotreeneihin ilmoittautui 11 lasta.  
- 25 uutta juniorijäsentä tänä vuonna. Tavoitteesta jäätiin 2 jäsentä, juniorijäseniä tällä hetkellä 98. 
 - Harrasteryhmät harjoittelevat ennen Avian treenejä myös golfsimulaattorissa. 
- Junioriryhmien talviharjoittelun fysiikkatreenit on siirretty Kaukopään koulun liikuntasalista Vuoksenniskan koululle. Harjoittelu 
aloitetaan 14.10.  
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- JCT Imatra, kotikisa sujui ongelmitta. Pettymyksenä oli osallistujien määrä ja meidän oman kisaryhmän (Aleksi, Petteri ja Jere) 
poissaolo. Kisa haettiin heitä varten. Positiivista oli Iiro Metsin oman sarjan voitto.  
- Junior Challenge Tour 

-- Sara Heiskanen kokonaisranking sijoitus 27/102. Adan sijoitus 68/102. 
-- Iiro Metsi sijalla 43/344. Aleksi Munnukka sijalla T201/344. Sakari Munnukka sijalle T204/344.  

 
- Future Tour: Kaakko 

-- Sakke voitti sarjan kokonaisrankingin (pojat). Iiro Metsi sijalla 8/15 
-- Ada sijoittui toiseksi alueen kokonaisrankingissa (tytöt). 

 
 
Seniorit 
- Kisat on kisailtu, päätöskisa on 18.9.  
- Viiteen kuukausikisaan on osallistujia ollut  enemmän kuin vuonna 2017: 224 (209). Naisten osuus on kasvanut. 
- Seuraotteluita on pelattu Mikkelissä, Kuusankoskella, Lappeenrannassa ja Imatralla. 
- SGS:n aluetourilla IG oli suurin seura. Finaalissa on neljä pelaajaa IG:sta. 
- Suunnitelmissa on tehdä senioriesite. 
- Pelimatka Espanjaan 3.-10.10. 
 
Seura 
- Sihteeri velvoitettiin vielä syksyn aikana kutsumaan koolle pelinaisia porinaryhmään keskustelemaan tulevasta toiminnasta ja 
etenkin niistä toiveista, joita heillä on: mitä tehdään talvella, minkälaista toimintaa kaivataan, uusia ideoita naisten golfiin. Tällä 
toivotaan aktivoitavan nimenomaan uudempia pelaajia. 
 
Tiedotus 
- Päätettiin siirtyä kolmeen max. kaksisivuiseen sähköiseen uutiskirjeeseen per vuosi sen sijaan, että tehdään yksi raskaampi 
julkaisu (Bermuda). Julkaisuajankohdat: syksy (syys/lokakuu>talvikausi/talviharjoittelu), joulu (joulukuu >tulevan vuoden asioita), 
kevät (huhtikuu > kesäkauden asiat). Tietoiskuja, haastatteluja. Nimiehdotukseksi tuli ”Bermudan kolmio”. 


