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MINI-BERMUDA on Imatran Golfin jäsenten uutiskirje,  joka ilmestyy kolme kertaa vuodessa. 
Joulukuun nro 14.12.2018. Juttuvinkit: tiedotus@imatrangolf.fi

Junnujen pikkujoulut.

Metsin Elina on ry:n hallituksen
uusi kasvo.

uusi ladykapteeni
Irma Hujanen on uusi 
Ladykapteeni.

“Ladyporinat”
Tarkoituksena on saada jokainen tuntemaan 
itsensä tervetulleeksi seuraan ja kentälle.



irman ohje: Aina kannattaa yrittää!

Uusi Ladykapteeni

Imatran Golfin naiset ovat osoittaneet mai-
niota aktiivisuutta kokoontumalla syksyn 
aikana  vapaamuotoisten ”golfporina” -ta-
paamisten merkeissä.

Muun muassa näiden tapaamisten tuloksena 
Irma Hujanen on lupautunut Imatran Golfin 
ladykapteeniksi. Irman edeltäjä Anu Varpoi-
la toimi ladykapteenina vuosina 2014–2018. 
Lämmin kiitos Anu tehdystä työstä.

Kapteenien eräs keskeisistä tehtävistä on vaa-
lia ja luoda golfseuran me-henkeä.

1. Mitä asioita sinä haluat uutena ladykap-
teenina nostaa esille?
     - Yritän vahvistaa seuramme naispelaaji-
en yhteishenkeä ja lisätä heidän viihtyvyyt-
tään kentällä. Lisäksi markkinoin,  että golf 
sopii kaikille: ikään, tasoitukseen tai peliti-
heyteen katsomatta. Kehitämme myös yhdes-
sä muiden naistoimikunnan jäsenten kanssa 

erilaisia vaihtoehtoja pelaamisen innostami-
seksi ja kehittämiseksi.

2. Kapteenit ovat seuran ja sen jäsenistön 
kehittymiselle todellinen vahvuus, miten 
seuran nykyiset ja uudet jäsenet tulevat 
tutustumaan sinuun?
     - Minuun voi ottaa helposti yhteyttä kentäl-
lä ja klubilla sekä naisten yhteisissä tapahtu-
missa (mm. Naisten puolikkaat). 
Yhteystietoni löytyvät caddiemasterilta. 

Minulle voi laittaa viestejä, toiveita ja kehittä-
misehdotuksia seuratoimintaan liittyen. 
Lisäksi voimme sopia yhteisistä pelikierroksis-
ta ja voin tulla peliryhmäänne, jos sopii.
Seuran sivuilta löytyy naistoimikunnan osio, 
jossa kerrotaan ajankohtaisista asioista.

      Lisäksi käyn vierailemassa golfin alkeis-
kursseilla toivottamassa uudet jäsenet terve-
tulleiksi seuraamme.

Irma Hujanen

Pelannut golfia vuodesta 2005 lähtien. 
Työssä ollessa pelikierroksia kertyi harmittavan 
vähän, mutta onneksi parina viime kesänä jo 
enemmän. Tästä jatketaan.
Eläkkeellä.
Tasoitus: 30,7
Perhe: Puoliso, kaksi aikuista lasta ja kolme 
lastenlasta.
Muut harrastukset: Jumppa, kuntoliikunta.
Motto: ”Aina kannattaa yrittää”.
Muuta toimintaa: Tehnyt seura- ja järjestö-
työtä ILSe: ssä, IPV:ssä ja EKLU:ssa. Tällä hetkellä 
ensimmäistä kautta kaupungin valtuustossa  ja 
hyvinvointilautakunnassa.

irma.hujanen@imatra.fi



Lähde mukaan: golfmessut 15.-17.3.2019

ladyporinat

Syksyn mittaan naisgolfareita kokoon-
tui porisemaan naisten golfaktivi-
teettien kehittämisestä.  Syysiltojen 
tapaamisissa juteltiin vapaamuotoi-
sesti, kartoitettiin toiveita ja ideoi-
tiin toimintaa.  

Kantava idea porinoiden takana on saada jo-
kainen tuntemaan itsensä tervetulleeksi seu-
raan ja kentälle sekä halutessaan löytämään 
helposti pelikaverin.
Valittiin ”matalan kynnyksen naistoimikunta”. 
Siihen kuuluvat Irma Hujanen, Anni Hämäläi-
nen, Pirkko Pajari, Katja Rääpysjärvi ja Johan-
na Väkeväinen. 
Hyvät golf-naiset ! Tämä ydinryhmä on vastuus-
sa aktiviteettien luomisesta, mutta järjestelyvas-
tuita pyritään jakamaan niin, että kenellekään 
siitä ei tule taakkaa. 
Matala kynnys tarkoittaa myös sitä, että po-
rinapalavereihin ovat kaikki naiset tervetulleita. 
Yhteydenpito on toistaiseksi toiminut sähkö-
postilla, joten kaikkien on syytä tarkistaa, että 

tiedot ovat Golfboxissa.  Vinkkaa myös kaveria. 
Sähköpostittelua jatketaan, mutta lähiaikoina 
avataan kotisivulle IG ry:n Toimikuntien alle 
oma sivusto ”Ladygolf”, jonne ilmoittelu kes-
kittyy. Pyrimme luomaan sinne myös reissuka-
lenterin. 
 Lähiajan ohjelmaan kuuluu tutustuminen uu-
teen golfsimulaattoriin Tuomaankadulla. In-
foa tulee kotisivuille. 
Aviasport Areenan talviharjoittelu alkaa tam-
mikuussa. Harjoitteluajat on julkaistu kotisi-
vulla ja ne löytyvät myös tästä Mini-Bermudas-
ta.  Toistaiseksi siellä käydään omatoimisesti.

Helsingin Messukeskuksessa järjestetään Golf-
messut 15.-17.3.2019. Alustavasti on suunni-
teltu, että lähdemme sinne porukalla juna-
kyydillä lauantaina 16.3. Tästä informoidaan 
myöhemmin.
Kesällä tehdään retkiä lähikentille. Suunnitel-
missa siintää myös osallistuminen porukalla 
johonkin Anna Tourin osakilpailuun.

Naisgolfareilla hyvää pöhinää

Matalan kynnyksen naistoimikunta
Irma Hujanen, 

Anni Hämäläinen,
Pirkko Pajari, 

Katja Rääpysjärvi
Johanna Väkeväinen. 

Johanna Väkeväinen
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“hyvin tiukkamieliset” kaveriporukan golfkisat ovat ELINAN kesän kohokohta.    

Elina metsi
linkki eri toimijoiden välillä

Elina Metsi aloittaa Imatran Golf ry:n hal-
lituksessa vuoden 2019 alussa. Elinan 
toimenkuva tulee painottumaan seura-
toimintaan. Elina toimii myös linkkinä 

ja sparraajana eri toimikuntien ja toimijoiden 
välillä. 
Ideana on, että eri toimikunnissa tiedettäisiin 
paremmin mitä muut tekee. Näin sisäinen
viestintä paranee ja sen toivotaan välittyvän 
myös jäsenistölle suuntautuvaan viestintään.

1. Mikälainen golfperhe on Metsi-Siira?
- Metsi-Siiran golfperhe on 5 henkinen perhe, 
josta tosin vain 4 on tällä hetkellä golfkärpä-
sen puremia. 
Eli äiti itse sekä juniorit Iiro (14), Aino (11) ja 
Otto (10). Isä toimii tällä hetkellä kuljettajana 
ja kannustajana. Mutta ehkäpä isäkin saadaan 
jossain vaiheessa innostumaan golfista.

2. Mikä golfissa on ihan parasta?
- Ihan parasta tällä hetkellä on ajanvietto omi-
en lasten kanssa - välillä onnistumisen ilon tun-
nelmissa ja välillä taas ei-niin-onnistuneissa. 

Aikaa tulee vietettyä kentällä ja rangella kuin 
huomaamatta. Ja se, kun näkee noiden junio-
reiden kehityksen.

- Lisäksi moni ystävä pelaa myös ja pelikierros, 
vaikkapa puolikas, on kiva käydä heittämässä 
kaveriporukassakin. Ja kaveriporukan "hyvin
tiukkamieliset" golfkisat on kesän kohokohta. 

3. Onko sinulla jo ideoita ensi kaudelle, 
mitä hauskaa tapahtuu Imatran Golfken-
tällä ensi kesänä?
Eiköhän me jotain kivaa keksitä kun vauhtiin 
nyt päästään.

Elina Metsi

Pelannut golfia 
vuodesta 1992
Asuu Rautionkylässä 
työskentelee omassa 
yrityksessä Teknosafe Oy:ssa
Perhe: aviomies Ilkka, lapset 
Iiro, Aino ja Otto sekä 2 koiraa
Tasoitus: 27.7
Muut harrastukset: talvisin 
laskettelu, ympärivuoden 
mökkeily, kuntosali ja
yhdistystoiminta

Kuvassa Aino, Elina ja Otto

elina.metsi@teknosafe.fi



Olisitko sinä Imatran Golfin ensimmäinen junnu-kapteeni?

juniorit

Junnujen pikkujouluja vietettiin sunnuntaina 9. joulukuuta Vuoksenniskan koululla. 
Paikalla oli 24 junioria. 

Pikkujouluissa Hippo-golfkerho ja Supergolffari -ryhmät saivat 
Imatran Golfin paidat. 

Paidoissa on haluttu korostaa golfin urheilullisuutta ja rentoutta. 
Paidoissa ei ole muun muassa perinteisiä golfpaidan kauluksia. 

PAIKKOJA AVOINNA

Junnu-Kapteeni?
Olisitko sina

Juniorikapteeniin tehtäviä:
- Tuot esille junioreiden toiveita
- Toimit esimerkkinä muille junioreille
- Luot iloista pöhinää kentälle
- Osallistut junioritoimikunnan kokouksiin

Tehtävässä saat:
- Kokemuksia urheiluseuran toiminnasta
- Vaikuttaa seuran junioritoiminnan kehittymiseen
- Lisää hyödyllistä esiintymiskokemusta
- Osallistua erilaisiin edustustilaisuuksiin 

Kapteeni edustaa seuraa, niin golfkentällä 
kuin myös sen ulkopuolella. Tehtävät vievät aikaa 
muutaman tunnin kuukaudessa. 
Juniorikapteenin tehtävästä saa pienen korvauksen.

Jos olet kiinnostunut tehtävästä laita 
sähköpostia 11.1.2019 mennessä
Tonille juniorit@imatrangolf.fi 
tai tule juttelemaan. juniorit@imatrangolf.fi



Hyvää Joulua
& 

Onnellista vuotta 2019!

Koko perheen golftapahtuma Aviasport Areenalla 13. huhtikuuta 2019.

Talviharjoitusvuorot alkavat tammikuussa.

Vuorot ovat 1-2h/kerta ja ovat tarkoitettu 
ainoastaan Imatran Golf ry:n jäsenille.

Alustavat harjoitusajat:
su 13.1. klo 18.30-19.30
su 3.2. klo 18-20
su 10.2. klo 11-13
su 3.3. klo 17-18 **
su 17.3. klo 16-18 **
su 24.3. klo 18-19**
su 31.3. klo 16-18

** HUOM. HARJOITUSAJAT OVAT ALUSTAVIA JA 
TARKENTUVAT VIELÄ 

talviharjoittelu
Harjoitusmaksu on 12€/kerta.

Kahvioon toimitetaan lista, johon harjoitteli-
jat laittavat nimensä selvillä kirjaimilla. 

Laskutamme harjoitusmaksut keväällä.

Alla muutama toimintaohje:

– Tullessasi hallille merkitse nimi vihkoon
– Kaikki osallistuvat pallojen ja 
   mattojen keruuseen harjoittelun jälkeen
– Toimi hallilla kuten golfkentällä
   = jokainen on oman pelinsä tuomari!


