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Tiivistelmä Imatran Golf ry:n hallituksen kokouksesta 20.2.2019 
 
Läsnä          Anu Urpalainen  Puheenjohtaja 

Johanna Väkeväinen Sihteeri 
Tarja Turkkila  Tiedotus 
Hannu Savola  Talous  
Toni Turkkila  Nuoriso 
Ossi Sorjonen  Seniorit 
Juuso Huhtiranta  Kapteeni 
Jani Huotilainen  Toiminnanjohtaja 
Irma Hujanen  Ladykapteeni 
Turkka Ollilainen  IG Oy:n tj 
 

Poissa Toni Turkkila  Nuoriso 
 
Talousasiat 
- Hyväksyttiin tilinpäätös. Päätettiin toimittaa tilinpäätös, toimintakertomus ja vuoden 2018 pöytäkirjat toiminnantarkastajalle.  
  
Jäsenasiat 
Kokoushetkellä yhdistyksessä oli 743 jäsentä plus 9 lepäävää jäsentä = yhteensä 752 jäsentä. Junnuja on 89. 
 
Kilpailukalenteri  
- Kilpailukalenteri näkyy kotisivuilla Kilpailut-sivustolla sekä tapahtumakalenterissa. 
 
PTS - Käytiin toimenpiteitä läpi, priorisoitiin ja tiivistettiin niitä ja sovittiin vastuuhenkilöt ja aikataulu valituille 

toimenpiteille. Konkreettiset esitykset viimeistään kevätkokoukseen mennessä. 
- Tälle vuodelle poimitaan 3-5 toimintoa, joiden toteuttamiseen yhdistetään voimat. 
-- ”Rekrytointisuunnitelmat” 

 -- ”Aloittelijan polku”. Pääasia on hyvä kokemus. 
-- ”Tykyn kautta alkeiskurssille”. Jalkautuminen yrityksiin ja seuroihin tyky -tapahtumien saamiseksi, yhteys 
yhteistyökumppaneihin. 
--” Seura-aktiviteettien lisääminen ja monipuolistaminen”. Painopistealueiden 3 (Hyvä myö) ja 4 (Golf on 
monipuolinen ja kiva urheiluharrastus) toimenpiteet nähtiin toisiaan yhdistävinä tekijöinä. 
 

Aviasport –tilaisuus 13.4.2019 
- GolfSky on tulossa mukaan. 
- Osallistujien kesken arvotaan kaksi alkeiskurssia. 
 
Vuosikokousasiat 
- Kevätkokous pidetään keskiviikkona 3.4.2019 klo 18 Imatran Kylpylässä. 
 
 Kenttä 
- Kansallinen golfviikko on 9.-16.6.2019. Naisten Sunnuntai on 9.6.2019. 
 
Nuoriso ja kilpailevat juniorit 

1. Laatuseura 
- Golfliiton Seuraseminaari 16.3.19 on Messukeskuksessa golfmessujen yhteydessä. 
- Seurakehittäjä Esa Lehikoinen ei jatka enää liiton tehtävissä. Liitto muuttaa toimintatapoja tälle vuodelle. 

2. Toni Turkkila on kutsuttu EKLUn järjestämään Imatran alueen valmentajaklubiin. 
3. Juniori-ryhmät 

- Vanhempainilta oli keilahallilla 22.1.19., osallistujia 12. 

4. Rekrytointi 2019 
- EKLU talvileiri on viikolla 9. Toni & Suvi mukana kahtena päivänä (ke & to). Noin 190 lasta on ilmoittautunut. 
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Seniorit 
- Senioriesite on teon alla. Sloganit: LIIKUNTAA, HYVÄÄ SEURAA, ELÄMYKSIÄ! 
 
Seura 
- Huhtikuussa järjestetään 3-4 kenttätalkoot arki-iltoina. 
 
Tiedotus 
- Mini-Bermuda ei ilmeisesti ole saavuttanut jäsenistöä sähköpostijakelun epäonnistumisesta johtuen. Viestintäkanavat on saatava 
kuntoon. Ongelmaa selvitetään, etsitään parempi tiedotuskeino jäsenten saavuttamiseksi. 
 
Kapteenien puheenvuoro 
- Naisten puolikkaat alkavat toukokuussa keskiviikkoiltaisin. Sovittiin kierroksen hinnaksi 15 € + pullakahvit. Kokeillaan juhannukselta 
myös naisten puolikkaiden päiväkierroksia torstaisin aamupäivällä. Pukuhuoneet ovat auki klo 21 asti.  
- Juuso aktivoi miesten puolikkaat. Golfkummien päivitys. Hommattava golfkavereita! 
- Uusien pelaajien vastaanotto: ”kiva tulla”. Aloittelijan polun rakentaminen on kapteenien työlistalla. 
 
Muut esille tulevat asiat 
- Seuran keilamestaruuskisat pidetään perjantaina 26.4.2019 klo 18 Imatran Kylpylän keilahallissa. Ilmoittautumiset viimeistään 
tiistaina 23.4.19 Juuso Huhtirannalle. 
- Anu Urpalainen valmistelee jäsenkyselyä. 
- Mietitään sääntökävelyä, esim. toukokuussa. 
- Klubin ja toimiston järjestelyt tulevan kesän osalta: Juuso on kontaktihenkilö. Frida jatkaa keittiössä, caddiemasterit on valittu. Sara 
Heiskanen menee opetuskoulutukseen, jotta voi kesän aikana osallistua myös junnuohjaamiseen kentällä. 
 
 


