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Tiivistelmä IG ry:n hallituksen kokouspöytäkirjasta 18.9.2019 
 
Läsnä          Anu Urpalainen  Puheenjohtaja 

Johanna Väkeväinen Sihteeri 
Ossi Sorjonen  Seniorit 
Tarja Turkkila  Tiedotus 
Hannu Savola  Talous 
Elina Metsi  Seura 
Irma Hujanen  Ladykapteeni 
 

Poissa Juuso Huhtiranta  Kapteeni 
Toni Turkkila  Nuoriso 
 

 
Talousasiat 
- Välitilinpäätös osoittaisi vuoden tuloksen olevan noin plusmiinus nolla. 
  
Jäsenasiat 
- Jäsenmäärä 31.8.2019 oli 668. 
- Jäsenrekisteri on siivottu eli siitä on poistettu jäsenmaksunsa maksamatta jättäneet. 
 
Vastuualueet 
- Olemme päättäneet kotikenttäsopimuksen.  
- Meillä ei ole Imatran Golf  Oy:n suuntaan mitään velvoitteita. 
 
- Stora Enso on löytänyt golfkentälle ostajan. Tästä kerrottiin 17.9.2019 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Stora Enso on 
suullisesti hyväksynyt saamansa tarjouksen maa-alueista ja rakennuksista. Ostaja ei tule vielä julkisuuteen, mutta on halukas 
jatkamaan golftoimintaa Imatralla. 

 
- Seuran kauden päätöskisa pelataan lauantaina 21.9. klo 11 yhteislähtönä, 4 hengen joukkueet, erikoisscramble. Ilmoittautumiset ja 
brunssi alkavat klo 9. 
- Brunssin yhteydessä palkitaan vuoden golfperhe,  kapteenin maljan saaja, SSS-Tourilla voitokkaat herrasmiehet ja seuran reikäpelien 
voittajat. 
 
Nuoriso ja kilpailevat juniorit  
- Junnujen seuranmestaruudet pelattiin 31.8.-1.9. 
- Golflehdessä oli juttu IG & KoskiGolf OKM-projektissa rakennetusta uudesta junnujen tasoituskortista. 
- IG oli mukana Vuoksenniskan koulun liikuntapäivässä 12.9. 
- IG, VG ja KoskiGolf järjestivät 10.9. palaverin, jossa suunniteltiin ensi vuoden yhteistä OKM-projektia. 
- EEKOO-perhepäivä ja kauden päättäjäiset 22.9. 
- IG, VG ja KoskiGolfin ohjaajien yhteinen ohjaajien kauden päättäjäiset 4.-6.10. Holiday Clubilla. Majoitus ja pelit maksetaan projektien 
budjeteista. Mukana myös golfliiton juniorivastaava. 
- Junioriprojektien omavastuuosuudet ovat kunnossa, ja projektit päättyvät vähitellen vuoden loppuun mennessä. 
- Ukonniemi Areenasta ei ole vielä varattu vuoroja, koska VG etsii vielä omaa tilaa. 
 
Seniorit 
- Jouko Hujanen ja Reijo Rinkinen järjestävät senioreiden kolmen mailan kisan tiistaina 24.9 alkaen klo 10.30. 
- Senioreiden syksyinen pelimatka suuntautuu Turkin Belekiin 23.-30.10. Matkalle on lähdössä 32 henkilöä. 
- Ossi kiitteli seniorien toimintaa, hyvää henkeä, peli-intoa. Hän esitti myös kiitokset kenttähenkilökunnan erinomaisesta toiminnasta, 
”uskomatonta venymistä”. 
- Ossi lupasi jatkaa senioritoimikunnan johdossa, mikäli syyskokous niin päättää. 
 
- Mietittiin seuratoimintaa talvella.  
 
Tiedotus 
- Mini-Bermuda ilmestyy sitten kun voimme kertoa uutisia jäsenistölle. Toivomme kauppojen syntymistä mahdollisimman nopeasti. 
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Kapteenien puheenvuoro 
- Naisten päätöskisa pidettiin lauantaina 14.9.2019 klo 14 alkaen, peräkkäislähdöt. Osallistujia oli 18.  
- Päätöstilaisuus pidettiin vanhalla klubilla.  
- Kisan parhaat olivat Katja Rääpysjärvi, Maarit Sipiläinen ja Pirjo-Riitta Virta. 
- Koko kesän pelattua birdiekisaa hallitsi Pirkko Pajari 14:lla birdiellä. 
 
Muut esille tulevat asiat 
- Päätettiin pitää syyskokous perjantaina 29.11.2019 klo 17.30 ja sen jälkeen vietetään pikkujoulua.  
- Golfliiton syysliittokokous on 30.11.2019. 
- Itä-Suomen golfseurojen kokous ja kaupunkiottelu järjestettiin 6.-7.9. Mikkelissä. Osallistujat: Toni Turkkila, Timo Hauska, Pirkko 
Pajari, Irma Hujanen, Jouko Hujanen ja Johanna Väkeväinen. Joukkuekisassa sijoituimme sijalle 12 (osallistujajoukkueita oli 18). 
Ensi vuonna kisa pidetään Rauhassa. 
- Seuratoimijoiden palkitseminen on jäänyt vaiherikkaan kauden jalkoihin. Meillä on olemassa hyvät raamit, niitä pitää ryhtyä 
toteuttamaan. Käsitellään aihetta seuraavassa kokouksessa. 
 


