
 
 

TIIVISTELMÄ IMATRAN GOLF RY:N NAISTOIMIKUNNAN KOKOUSMUISTIOSTA 

Aika Maanantai 4.2.2019 klo 18.00-20.00 

Paikka Imatran Kylpylä, kh Satamo 

Läsnä Irma Hujanen  puheenjohtaja 

Seija Högfors 

Anni Hämäläinen 

Marja-Leena Kurittu 

Elina Metsi 

Pirjo Munnukka 

Pirkko Pajari 

Katja Rääpysjärvi 

Maarit Sipiläinen 

Tarja Turkkila 

Johanna Väkeväinen sihteeri 

1) Avaus & esittelykierros 

Ladykapteeni Irma Hujanen avasi kokouksen.  Käytiin läpi esittelykierros.  Syksyn porinapalavereissa 

perustettiin ”matalan kynnyksen naistoimikunta”, johon kuuluvat Irma Hujanen, Anni Hämäläinen, Pirkko 

Pajari, Katja Rääpysjärvi ja Johanna Väkeväinen. Tämä ydinryhmä on vastuussa aktiviteettien luomisesta, 

mutta järjestelyvastuita jaetaan. Matala kynnys tarkoittaa sitä, että palavereihin ovat kaikki golfnaiset 

tervetulleita. 

 

2) Ladykapteenien kokous Helsingissä 19.1.2019 

Irma kertoi terveisiä ladykapteenien kokouspäivästä. Kokousmateriaali löytyy nettisivustoilta Ladygolf.fi ja 

Golf.fi.  

 

* Kansallinen golfviikko on 9.-16.6.2019. Perinteinen Naisten Sunnuntai järjestetään ympäri Suomea 

9.6.2019. Naisgolfarit joukolla kentälle! 

* Uudet säännöt ovat eräs vuoden tärkeimmistä omaksuttavista asioista.  

* Gloria Lady Cup pelataan kesällä 2019. Lähimmät aluekisapaikat ovat Hirvihaara (6.7.), Kymen Golf (7.7.) 

ja Kerigolf (13.7.) On myös mahdollista hakea järjestäjäksi karsintakisaan 2020 – harkittava. 

 

3) Viestintä 

 

* Imatran Golf ry:n sivustolle kohtaan Uutiset/tiedotteet on avattu ladygolfille oma osio (”Naiset”), jossa 

tullaan tiedottamaan naistoimikunnan kokouksista ja muista tapahtumista. 

 * Irma käy läpi golfkummit. Listan päivitys nettisivuille ja Mini-Bermudaan. Klubin seinälle toivotaan taulua 

kummien tiedoista: nimi, yhteystiedot ja valokuva. 

* IG ry:lle on perustettu uusia sähköpostiosoitteita: 

 

kapteenit@imatrangolf.fi  = yhteinen sivusto kaikille kapteeneille 

seura@imatrangolf.fi   = seuran yhdyshenkilön Elina Metsin sähköposti 

mailto:kapteenit@imatrangolf.fi
mailto:seura@imatrangolf.fi


 
 

* Avia Sport Areenalla 13.4.2019 järjestettävään koko perheen golftapahtumaan tulee Ladygolf-piste.  

* Suunnitellaan esitettä/flyeria naisgolfin edistämiseksi. Oltava valmis 13.4.2019 mennessä. 

* Mini-Bermuda ilmestyy maaliskuun loppupuolella. 

* Markkinointia tehostettava uusien harrastajien saamiseksi. 

4) Golfsimulaattori 

Sovittiin kaksi ajankohtaa golfsimulaattoriin tutustumiseksi. Kiinnostuksen mukaan voidaan varata lisää 

aikoja. Ladykapteeni koordinoi. 

5) Golfmessut 

Golfmessut järjestetään 15.-17.3.2019 Messukeskuksessa Helsingissä. Alustavasti sovittiin, että yhteinen 

vierailupäivä olisi lauantai 16.3.2019. Suunnitellaan junakyytiä, jonka jokainen itsenäisesti hoitaa. 

Ilmoittaudu Johannalle mahdollisten ryhmäetujen hyödyntämistä varten – ja muutenkin mahdollisten 

yhteiskuvioiden suunnittelua varten. 

6) Naisten puolikkaat 

Pyritään aloittamaan naisten puolikkaat toukokuun puolenvälin tienoilla. Mielellään aina kaksi kummia 

mukana. Päivä on keskiviikko ja lähtöajaksi esitettiin klo 17.30. On ehdotettu myös naisten päiväkierroksia 

tiistaina tai torstaina (takaysi), lähtöaika esim. klo 10 tai klo 14. Ehdotetaan torstaita, kokeiluluontoisesti 

esim. juhannukselta noin 1,5 kk. 

Pukuhuonetilojen ovien aukiolot myöhään hoidettava – kummille avain? Naisten kierroksen maksu 

kohtuullistettava. Toivelistalla saunailtoja kierroksen jälkeen. 

7) Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 20.3.2019 klo 18 Imatran Kylpylällä. Siihen mennessä kaikkien 

mietittävä: 

- mitä esitteeseen? 

- millainen ladygolfpiste Avia Sport Areenalle 13.4.2019? 


