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Tiivistelmä Imatran Golf ry:n hallituksen kokouksesta 15.5.2019 
 
Läsnä          Anu Urpalainen  Puheenjohtaja 

Johanna Väkeväinen Sihteeri 
Ossi Sorjonen  Seniorit 
Tarja Turkkila  Tiedotus 
Hannu Savola  Talous  
Irma Hujanen  Ladykapteeni 
Turkka Ollilainen  IG Oy:n tj 
 

Poissa Elina Metsi  Seura 
Juuso Huhtiranta  Kapteeni 
Toni Turkkila  Nuoriso 
 

 
* Stora Enson golf-osakkeiden ostotarjous 
Käytiin läpi vaihtoehtoja kentän tulevaisuuden varmistamiseksi. Tiedotettavaa ei tässä vaiheessa ole. 
  
* Kenttä 
-.Kosteutta on riittänyt, mutta kenttä kuivaa pelikaudeksi hyvään kuntoon. 
 
* Kilpailut  
- Uutisvuoksi –tapahtuma on tiistaina 11.6.2019 klo 10. Peliaika on rajoitettu kahteen tuntiin, jolloin pelataan noin neljä väylää. 
Uutisvuoksi tuo 15 henkilöä kentälle ja meidän on järjestettävä heille kummit = 15 henkilöä, joiden välineillä pelataan. Yhteislähtö.  
Kokouksessa kartoitettiin osallistujia: Anu Urpalainen, Tarja Turkkila, Markku Turkkila, Irma Hujanen, Hannu Savola, Raija Sorjonen, 
Johanna Väkeväinen. Lisää tarvitaan. Ossi viestittää asiasta senioreille. 
- Irma ja Juuso organisoivat First Tee –tapahtuman. Selvitettävä viime vuoden alkeiskurssilaiset ja kutsuttava heitä osallistumaan.   
 
* Nuoriso ja kilpailevat juniorit 

1. Laatuseura 
- EKLUn ja Imatran Golfin yhteiselle lajileirille (osana EKLUn kesäleiritarjontaa) ei tullut riittävästi osallistujia. 
- Seura on hakenut EKLU:n Sykäys -hankkeeseen, jossa mukaan pääsevien seurojen toimintaa lähdetään kehittämään. 

 
2. Koulutus 

- Sara Heiskanen on nyt Golfohjaajakoulutustasolla 2. 
- EKLU järjesti Lappeenrannassa Laatua valmennukseen -koulutuksia. Aiheena olivat kehon hallinta ja liikkuvuus. 

Osallistujina Toni ja Suvi. 
 

3. Varainkeruu 
- Osallistumismaksuilla ja saaduilla yritysten lahjoituksilla saataneen kerrytettyä toiminnan omavastuuosuudet. Emme 

lähde tekemään 24h junnugolftapahtumaa. Jos tarvetta on, järjestetään joku tapahtuma. 
 

4. OKM – Matka Golfin Maailmaan -projekti 
- Kouvolassa 15.5.2019 projektin toisen vuoden aloituspalaveri, Toni osallistuu. 

 
5. Juniori-ryhmät 

- Vanhempien infotilaisuus oli klubilla 14.5. Käytiin läpi tulevia tapahtumia, golfkentän tulevaisuutta ja keskusteltiin 
avoimesti toiminnan kehittämisestä. 

- Kesäntyöntekijähakuun on tullut kaksi hakemusta. Toni &Turkka selvittelevät tilannetta.  
- Mika Sormuselta ostetaan opetuspalveluja ja junnukilpailujen tuomarointeja. 
- Mikko Manerus tulee vetämään junnuille Free Drop –tapahtuman 29.5.2019. 

 
6. Rekrytointi 2019 

- Koulugolftapahtumat on suunnattu Kaukopään ja Vuoksenniskan kouluille. 
- Kaukopään koulun golfkerholaisille tarjotaan ilmainen Hippo-golfkerho. 
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- Ketterän jääkiekkojoukkueen kanssa on sovittu neljästä harjoituskerrasta, ennen golfkerhon alkua. Ensimmäinen 
multigolftreeni oli tiistaina 14.5.2019.  Paikalla oli 13 pelaajaa. Heille tarjotaan alennettu golfkerhomaksu, jos 
jatkavat toiminnassa. 

- Toni on Kaukopään koululla perjantaina 31.5.2019 klo 18 perheille suunnatussa tapahtumassa.  
- Perjantaina 31.5.2019 klo 9-11 Vuoksenniskan koulun opettajia ja oppilaita haluaisi tulla golfkentän rangelle 

tutustumaan golfiin. Hoidettava. 
 

7. Juniorit kisoissa 
- Kilpailukalenterista puuttuvat junnukisat 4.6. Future Tour ja 1.7. Junior Challenge Tour. Lisättävä. 
- Nuorten edustuspelaajien kulukorvausehdotus hyväksyttiin. 
- Kilpailukausi on startannut. Onni Montonen voitti Rantasalmi Golfissa oman sarjansa (Future Tour, Easy 9r), pelaajia oli 7 

kpl. Samalla kentällä Ada Montonen voitti oman sarjansa (Future Tour, Tytöt 16), tulos 82 lyöntiä, pelaajia 4 kpl. 
- Seuraava kilpailu on sunnuntaina 19.6. Koski-Golfissa. Junior Challenge Tour. Ilmoittautuneet: Iiro Metsi,  Ada Montonen, 

Sara Heiskanen. 
 

8. PTS 2021 
- Kapteenisto teki ansiokkaasti Aloittelijan polun. Vietävä käytäntöön, tuloste myös klubin infotaululle.  
- Muita hankkeita ei nykytilanteessa aloiteta. 

 
9. SYKÄYS-hanke 

- Ensimmäinen kokoontuminen on lauantaina 18.5. Lappeenrannassa. Hankeryhmästä mukaan ovat ilmoittautuneet 
Johanna, Tarja ja Toni.  

- Hankeryhmälle on lähetetty koonti jäsenistölle lähetetystä kyselystä 
o Vastaajia vain noin 30, vaikka oli mukana uutiskirjeessä. 
o Kokonaisarvio: ”Kokonaisuudessa seura on hyvä ja sen toiminta on minulle/perheelleni sopivaa. 4, 19/5 

 Hyvä tulos, joskin vastaajien määrä on niin alhainen, ettei tulos kerro hirveästi. 
o Osa-alueet, jotka olivat vastaajien mukaan hyvin hoidossa: Toiminnan laatu (4, 17) ja Toiminnan riittävyys (4, 

16) 
o Osa-alueet, jotka vastaajien mukaan tarvitsevat parannusta: Resurssit (3, 6) ja Jatkuvuus (3, 7). 

 
10. Muuta 

- Kansallinen golfviikko on 9.-16.6.2019. Nimettiin Irma golfviikon vastaavaksi, hoitaa ilmoittautumisen liittoon. 
- Itä-Suomen aluekokous on suunnitteilla 7.6. Tahkolle. 

 
* Seniorit 
- Kauden aloituskisa oli tiistaina 14.5.2019. Aloitus brunssilla, johon osallistui 32 henkilöä. 30 osallistui kisaan. 
- Kesän tapahtumat on sovittu ja kirjattu, Ossi esitteli. 
- Ossi osallistuu SGS:n Kaakkois-Suomen alueen kokoukseen ja peliin Kotkassa. 
 
* Tiedotus 
- Mini-Bermuda ilmestyy sitten kun voidaan informoida kentän omistustilanteesta. 
 
* Kapteenien puheenvuoro 
Irma informoi naistoimikunnan toimista: 
- Golfkummeiksi on lupautunut 12 ladygolfaria 
- GameBook –koulutus 7.5.2019 
- Klubille on perustettu naisten nurkkaus, jossa on kummien yhteystiedot nähtävillä ja birdiepuu.  
- Naisten puolikkaat aloitettiin maanantaina 13.5.2019. Tavoitteena on saada aina kaksi kummia mukaan kierrokselle. 
- Pro Make on pyytänyt naisia pelikoevalvojiksi keskiviikkoisin alkeiskurssien kenttävaiheeseen, hoidetaan, Irma koordinoi. 
- Valmistaudutaan Naisten Sunnuntaille 9.6.2019, jolloin pidetään leikkimielinen kisa. 
- Seuraava naistoimikunnan kokous on Klubilla torstaina 13.6.2019 klo 17.30. 
 
* Muut esille tulevat asiat 
Merkittiin tiedoksi kutsu Itä-Suomen golfseurojen kaupunkiotteluun Mikkeliin 6.-7.9.2019. Ilmoittautumisaika päättyy 23.8.2019. 


