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Toimintakertomus 2018  

 

Yleistä 

Vuosi 2018 oli Imatran Golf ry:n 32. toimintavuosi.  

Imatra Golf ry:n junioritoiminnalle myönnettiin myönteisen Imatra-kuvan edistäjän palkinto kaupungin 70 -vuotis –

juhlavuonna. Perusteluissa todetaan, että IG:n junioritoiminta on aktiivista ja vetäjät hyvin sitoutuneita. Erityisen 

ansiokasta junioritoiminnassa on kaikkien mukaan ottaminen. Erityislapsille perustettu golfryhmä toisena paikkakuntana 

ja seurana Suomessa on osoitus siitä, että golf sopii kaikille. 

Seura on aloittanut uuden pitkän tähtäimen suunnitelman (PTS) luomisen. Toimintakausi 2019 on kolmivuotisen 

suunnitelman ensimmäinen vuosi. Seuraavien vuosien aikana keskitytään laajalla rintamalla kehittämään 

seuratoiminnan ydintoimintoja. Tavoitteena on, että vuoden 2021 päättyessä seurassa on 900 jäsentä. Vuoden 2018 

aikana PTS:n työstämiseen osallistui useita seuran jäsenistä koostettuja työryhmiä. Painopistealueet saatiin luotua. 

Konkreettisten toimenpiteiden ja keinojen listauksella tavoitteisiin pääsemiseksi saatiin tiivistettyä 3-5 toimintoa vuodelle 

2019. Työ jatkuu. 

Kentällä järjestettiin 53 kilpailua, joista ry:n järjestämiä oli 33 kpl ja Oy:n 20 kpl. Kilpailijoita oli yhteensä 2135. 

 

Organisaatio 

Kevätkokous pidettiin 11.4.2018 Imatran Kylpylällä. Kokouksessa käsiteltiin ja päätettiin tilinpäätösasiat kaudelta 2017. 

Syyskokous pidettiin 21.11.2018 Imatran Kylpylällä. Kokouksessa päätettiin vuoden 2019 talousarvio, liittymis-, kilpailu- 

ja jäsenmaksujen suuruus sekä vuoden 2019 hallituskokoonpano. Toni Turkkila esitteli kokousväelle IG ry:n pitkän 

tähtäyksen suunnitelman (PTS) senhetkisen vaiheen. 

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 2018 kentän prona toimi Jani Huotilainen. Toiminnantarkastajina toimivat  Anne Arponen ja Pekka Ruokonen, 

varatoiminnantarkastajina Irma Hujanen ja Lasse Vihavainen. 

Seuran toiminnasta vastasi vuonna 2018 hallitus, joka koostui seitsemästä (7) varsinaisesta ja kahdesta (2) 

varajäsenestä. Hallitus kokoontui vuoden aikana 10 kertaa.  

Hallituksen jäsenet vastuualueineen olivat: 

Varsinaiset  jäsenet  

Anu Urpalainen  Puheenjohtaja 

Juuso Huhtiranta Kapteeni 

Hannu Savola  Talous 

Ossi Sorjonen  Seniorit 

Tarja Turkkila  Tiedotus 

Toni Turkkila  Nuoriso 

Anu Varpoila  Naiskapteeni, seura 

Varajäsenet Jani Huotilainen  Toiminnanjohtaja 

Johanna Väkeväinen Sihteeri. 
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Jäsenistö 

Jäsenmäärä oli vuoden 2018 lopussa 775  jäsentä (791 vuonna 2017). Jäsenistä 263 (34 %) oli naisia ja 512 (66 %) 

miehiä. Nuorisojäsenten eli alle 22-vuotiaiden kokonaismäärä oli 100 eli noin 13 % koko jäsenistöstä. Näistä tyttöjä oli 41 

ja poikia 59. 

 

 

Talous 

Seuran taloudellisen tuloksen perustana oli tiukka menokuri. Toimikunnat pysyivät hyvin budjetissa. Seuralla ei ole 

velkaa ja maksuvalmius on hyvä. 

Tilikauden tulos näyttää 3 345,53 euroa ylijäämää. Jäsenmaksutuotot olivat 100 887 euroa. Kilpailutoiminnasta kertyi 

nettotuottoja 20 620 euroa. Suurimmat menoerät olivat Imatran Golf Oy:lle maksettu kenttävuokra 80 000 euroa ja liiton 

jäsenmaksut 20 946 euroa.  

Seuran jäsenmaksut pidettiin vuonna 2018 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 2018 oli 

138 995. Vuonna 2017 luku oli 142  372. 

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 Karvinen 

Toimitusjohtaja ja pro vastasivat kauden 2018 kilpailukalenterin tekemisestä. Pro vastasi tasoitusten päivittämisestä. 

Toimintaa helpotti jäsenten aktiivinen kierrostuloksien kirjaaminen Internetin kautta. 

Kauden aikana järjestettiin 53 kilpailua. Näistä oli 33 kpl ry:n järjestämiä omia tai avoimia kilpailuja ja 20 kpl Oy:n 

järjestämiä kutsukilpailuja. Kilpailijoita kilpailuissa oli yhteensä 2135. Joukkuekilpailut ovat kilpailijoiden suosiossa. 

Lisäksi järjestettiin päiväkilpailuja GameBook –ohjelmistolla. 

Kaudella 2018 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 

 

Kenttä oli hienossa kunnossa koko kesän. Kauden aikana pidettiin kahdet talkoot. Jäsenistö osallistui kiitettävästi 

talkoisiin.  

 

Seura 

Jäsenistölle oli tarjolla monenlaisia aktiviteetteja sekä kauden aikana että sen ulkopuolella. Uusia jäseniä yritettiin 

värvätä erilaisilla tapahtumilla. 

- Curling talvirieha ravintola Kuohun edustalla lauantaina 3.2.18. Osallistujia 20. 

- Sääntökoulutus yhdessä VG:n kanssa Lappeenrannan Upseerikerholla 7.4.18. Imatralta mukana 5 henkilöä. 

- Koko perheen golftapahtuma Aviasport Areenalla lauantaina 14.4.18 klo 9-11.30.GolfSky tuotteineen oli paikalla. 

Tehtävärata. HerbaLife esitteli tuotteitaan. Arvonnan pääpalkintona oli alkeiskurssi. Kävijöille oli tarjolla makkarasoppaa.  

- Viini-iltaan ravintola Broadwayssa perjantaina 20.4.18 osallistui 15 henkilöä. 

- IG:n keilamestaruuskisat pidettiin Imatran Kylpylän keilahallissa 27.4.18, osallistujia 22. 

- Kevätretkelle Hillside Golfiin Vihtiin 12.-13.5. osallistui 18 henkilöä. 

- Uutisvuoksigolf –kisa su 27.5.18. 

- Kansallinen golfviikko oli 10.-17.6.18. Viikon teemana olivat juniorit. Tiistaina ja keskiviikkona K- ja S-kaupoissa oli 

golfrastit, joissa nuoret olivat markkinoimassa golfia ja jakoivat esitteitä. Torstaina oli BASF-kisa, sunnuntaina Hippogolf. 

Imatralla oli koko viikko ohjelmoitu: maanantaina First Tee –kisa, tiistaina senioreiden brunssikierros, keskiviikkona 

naisten puolikas, torstaina junnujen seuramatka, perjantaina miesporukoiden kisa & grillausta & sauna, lauantaina 

Intersport Open. 

- Miesten peli & sauna & grilli-iltaan pe 15.6.18 osallistui 17 pelaajaa. 

- Anna Golf Tourin osakilpailu pelattiin Imatran kentällä 11.8.18. IG:n jäseniä osallistui rentoon ja hauskaan kisaan 28 . 

- Naisten haku keskiviikkona 29.8.18 oli suosittu, osallistujia oli 30. 

- Itä-Suomen golfseurojen välinen kaupunkiottelu pelattiin Joroisissa Kartanogolfissa 31.8.-1.9.18. 

- Naisten puolikkaat aloitettiin 9.5.18 ja niitä pelattiin keskiviikkoisin läpi kauden, yhteensä 19 kertaa. Kaksi kierrosta 

jouduttiin kesän aikana perumaan. Kierroksilla kävi 51 naista osallistuen 1-14  kertaa kauden aikana, yhteensä 152 

osallistumista. Enimmillään oli 14 pelaajaa puolikkaalla. Sääntöjen kertausta kierrosten alussa. 

- Kauden päättäjäiset olivat lauantaina 29.9.18. Ennen peliä oli  brunssi/etkot  klo 10. Päätöskilpailuun osallistui 115 

osanottajaa. 

- Hohtogolfiin 5.10.18 osallistui 12 pelaajaa. 

- Seuramatka Portugaliin 16.-23.10.18, matkalla 13 henkilöä. 

- Naisten porinaryhmät käynnistettiin: kolme palaveria, paljon ideoita ja uuden naistoimikunnan perustaminen. Irma 

Hujanen lupautui uudeksi ladykapteeniksi. 

 

Nuoriso 

Junioritoimintaa kehitettiin suunnitelman mukaisesti ja junioritoimikunta saavutti useimmat kaudelle 2018 asetetut 

tavoitteet. Merkittävimpinä saavutuksina olivat junioreiden määrän nouseminen takaisin 100 juniorin tasolle ja 

kilpajunioreiden menestys kansallisella tasolla. Tavoitteiden saavuttamisessa suuressa roolissa oli seura-aktiivien hyvä 

asenne ja kehityshalu sekä varainkeruun onnistuminen. Haasteita on edelleen ohjaajien määrässä. Yksi kauden 

kohokohdista oli Imatran kaupungin Imatra-päivän juhlallisuuksissa myöntämä kunniakirja myönteisen Imatra-kuvan 

edistäjänä ja myö-hengen ylläpitäjänä. Tärkeää onnistumisen kannalta on seurassa vallitseva juniorimyönteinen ilmapiiri. 
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Seuran junioritoimintaa on arvioitu vuodesta 2010 lähtien Golfliiton Liikennevalot-työkalulla. Lähtötilanteessa 18-

kohtaisessa arvioinnissa punaisia valoja oli 5 kpl, vihreitä 2 ja loput keltaisia. Vuoden 2018 päättyessä punaisia valoja ei 

ole yhtään ja keltaisia on vain yksi, loput ovat vihreitä. 

Erityisesti Itä-Suomessa Golfliiton juniorikilpailuissa pelaavien lasten ja nuorten määrä on vähentynyt vuosittain. Imatran 

Golf on urheiluseura ja siihen osaksi kuuluu myös seuran edustaminen kilpailuissa. Kaudella 2018 merkittävä apu 

Imatran golfyhteisöltä kilpailutoimintaa kohtaan oli mahdollistaa kansallisen juniorikisan järjestäminen omalla kentällä. 

Kilpailijoiden määrä oli pettymys, mutta isoimpana kiitoksena kilpailun mahdollistaneille oli seuran oman kasvatin, Iiro 

Metsin voitto poikien sarjassa.  

Vuonna 2018 aloitettiin KoskiGolfin kanssa yhteinen Opetus- ja Kulttuuriministeriön seuratuella mahdollistettu ”Matka 

golfin maailmaan” -hanke. Hankkeen päätavoitteena on kehittää uusi junioripolku golfin aloittamiselle. Hanke on 

suunniteltu kaksivuotiseksi ja ensimmäisen vuoden aikana keskityttiin polun alkutaipaleelle. Tässä suurin uudistus 

seurojen toimintaan oli multigolfin ja Golfliiton lanseeraaman puistogolf-konseptin käyttöönotto. Polun pilotointi onnistui 

hyvin, sillä Imatran Golf sai vuonna 2018 noin 20 uutta jäsentä. Vuoden lopussa jäsenmäärä oli tasan 100 junioria 

(tavoite 110). 

Koulugolf on edelleen tärkein rekrytointikanava. Kaukopään koululla järjestettiin golfpäiväkerho nyt kolmannen kerran. 

Ohjaajat vierailivat myös koulujen liikuntatunneilla. Näiden lisäksi kentällä vieraili muiden urheiluseurojen joukkueita 

tutustumassa golfiin. Uutena yhteistyöseurana aloitti Imatran keilailuliitto. 

Suurin toimintaa jarruttava tekijä on ohjaajien määrä. Kaudella 2018 lapsia ja nuoria valmensi kaksi prota, neljä ohjaajaa 

ja kaksi kesätyöntekijää. Ohjaajien määrän lisääminen on tärkeää myös toiminnan jatkuvuuden kannalta. Pientä 

helpotusta on kuitenkin luvassa vuodelle 2019, kun saamme yhden ohjaajan lisää.  

IG on junioritoiminnan Laatuseura ja halukas kehittämään toimintaa. Laadukas toiminta lähtee osaavista ohjaajista ja 

suunnitelmallisuudesta. Keväällä 2018 kaksi ohjaajaa suoritti Golfohjaajan peruskurssin. Sisäisiä pron vetämiä 

koulutuksia järjestettiin kuukausittain. Toiminnan kehittämisessä on tärkeää myös seurayhteistyö lähiseurojen kanssa. 

Viipurin Golfin ja KoskiGolfin kanssa järjestettiin yhteisiä tapahtumia ja koulutuksia. 

Tärkeässä roolissa olivat yhteistyö mm. Mannerheimin lastensuojeluliiton, Suomen Golfliiton ja Etelä-Karjan Liikunta ja 
Urheilu (EKLU) ry:n kanssa. Vuonna 2018 IG osallistui moniin EKLUn tapahtumiin, kuten erilaisiin koulutuksiin ja lasten 
leireille. EKLU auttaa toiminnan kehittämisessä ja edesauttaa seuran paikallista näkyvyyttä. Näkyvyyden lisäämisessä ja 
uusien harrastajien rekrytoinnissa merkittävässä roolissa on ollut Golfliiton palkkaama Draivia kouluun! - 
opettajakouluttaja Kaakkois-Suomen alueelle. Kouluttajana toimii Suvi Rautiainen, joka on myös seuran jäsen ja 
junioriohjaaja. Seuran junioritoimikunnan puheenjohtaja Toni Turkkila edusti Itä-Suomea Golfliiton junioritoimikunnassa 
kaudella 2018. 
 
Seuran mestarit 2018: Tyttöjen sarjan voittaja Ada-Matilda Montonen ja poikien sarjan voittaja Iiro Metsi. 

Muut palkitut:  

Kauden kehittynein juniori: Kauko Evälahden lahjoittama kiertopalkinto jaettiin Supergolffarit-ryhmälle.  

Kauden menestynein juniori: vuorineuvos Pentti Salmen lahjoittaman palkinnon sai Iiro Metsi. 

Kaudella 2018 jaettiin kaksi uutta kiertopalkintoa, Sohvin Pytty ja Manen Malja. Palkinnot ovat lahjoittaneet Sohvi Aitala 

ja Mikko Manerus. Sohvin Pytyn sai Ada-Matilda Montonen ja Manen Maljan Topi Purhonen.  

Näiden lisäksi palkittiin Sakari Munnukka, joka voitti Kaakkois-Suomen Future Tour -sarjan kokonaisrankingin (pojat). 
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Seniorit 

Tavoite 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. 

Toimikunta  Ossi Sorjonen (pj), Jouko Hujanen, Marja-Leena Kurittu, Harri Malmén, Lea Markkanen, Reijo Rinkinen, 

 Kari Tihtonen ja Raija Sorjonen. Ossi edusti senioreita Imatran Golf ry:n ja Imatran Golf Oy:n 

 hallituksissa ja toimi aluekoordinaattorina SGS:n Kaakkois-Suomen alueella. 

Kilpailut Kotikentän kilpailutarjonta oli perinteiseen tapaan runsasta ja seniorit osallistuivat aktiivisesti. 

Kilpailusuorituksia kokonaisuutena oli suunnilleen edellisvuosien verran. Osanottajamäärät ja tulokset 

löytyvät GolfBoxista. 

Seuraottelut käytiin VG:n, GP:n ja KosG:n kanssa koti- ja vieraskentillä.  

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 yksi aktiivisimmista tourin seuroista. 

Pelimatkat Toukokuussa teimme pelimatkan Kotkaan Kymen Golfiin. Matkalle osallistui vajaa bussilastillinen 

aktiivisenioreita. 

 Senioritoimikunta vieraili elokuussa Hämeenlinnan seudulla Linnagolfissa, Tawastgolfissa ja Aulangon 

Golfissa. 

Lokakuussa kolmisenkymmentä senioria osallistui Espanjan La Sellaan tehdylle seniorimatkalle. 

Muu toiminta Seniorit osallistuivat aktiivisesti kenttätalkoisiin. 

Tiedotus Tärkeimmät tiedotuskanavat olivat seuran kotisivut (Ossi) täydennettynä Facebookilla (Marja-Leena ja 

Harri). Myös perinteistä ilmoitustaulua käytettiin. 

Talous Toiminnan kustannukset katettiin seuran budjetin antamalla tuella ja kilpailumaksuilla perinteiseen 

tapaan.  

 

Viestintä 

Kaudella 2018 tehtiin 11 mediatiedotetta, jotka julkaistiin Imatran Golfin omissa somekanavissa sekä paikallisissa 
medioissa (Imatralainen ja Uutisvuoksi). Uutena tapahtumana positiivista huomiota sai koko perheen golftapahtuma 
Aviasport Areenalla huhtikuussa.  
 
Vuonna 2018 tiedotteita tehtiin muun muassa vuoden erityisgolfariksi valitusta Pauli Mölsästä, ensimmäisestä 
senioribrunssista, ensimmäistä kertaa Imatralla pelatusta Anna Golf Tour -kisasta, sekä Junior Challenge Tourin kisasta, 
josta voittajaksi selviytyi Iiro Metsi. 
 
Joulukuussa julkaistiin ensimmäistä kertaa Mini-Bermuda. Kauden 2018 teemana oli perheet. 
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Seuran mestaruudet 2018 

 

Miehet A (kolme kierrosta) Panu Kosonen 

Naiset   Iina Tukiainen   

Seniori M36  Harri Tukiainen  

Seniori Naiset   Arja Nissinen 

Seniori M65  Ossi Sorjonen 

Reikäpeli, miehet Panu Kosonen 

 

Juniorimestarit 

Pojat   Iiro Metsi  

Tytöt   Ada-Matilda Montonen 

 

Muut palkitut 

Menestyneimpänä juniorina palkittiin Iiro Metsi ja kehittyneimpänä juniorina Supergolffarit -ryhmä. 

Kapteenin maljalla palkittiin Ossi Sorjonen. 


