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Tiivistelmä IG ry:n hallituksen kokouspöytäkirjasta 6.5.2020 
 
Läsnä          Anu Urpalainen  Puheenjohtaja 
 Irma Hujanen  Ladykapteeni 
 Elina Metsi  Seura 

Hannu Savola  Talous 
Ossi Sorjonen  Kapteeni, seniorit 
Tarja Turkkila  Tiedotus 
Toni Turkkila   Nuoriso 
Johanna Väkeväinen Sihteeri 
 
Tero Karvinen 
Turkka Ollilainen 
Marika Taitokari 

 
 
* Talousasiat 
- Tilit on tarkastettu ja toiminnantarkastajien tarkastuskertomus on saatu. Kevätkokousta ei koronaepidemian vuoksi ole 
voitu pitää. Ohjeistuksen mukaan sitä voidaan lykätä syyskuun loppuun saakka, mutta pyrimme pitämään sen aiemmin, 
heti kun tilanne sallii. 
 
* Jäsenasiat 
- Maksaneita jäseniä tähän mennessä on 431. Kirjoilla on 593 jäsentä. 
- Alkeiskurssit ovat alkaneet. 
 
* Vastuualueet - yhdessä käsiteltävät asiat 
- Leader-rahoituksen hakeminen.   Sekä IG ry että IG Oy voivat hakea Leader-rahoitusta toiminnan kehittämiseen ja 
uudelle tasolle nostamiseen. Rahoitusta voi käyttää vuoden 2022 loppuun saakka.  Työryhmä Anu & Elina. 
 
- Koronarahoituksen hakeminen 
-- Ensimmäinen haku koskee ajanjaksoa 1.3.-31.5.2020. Hakemus jätettävä 14.5.2020 mennessä. Yritetään saada 
katettua syntynyt alijäämä.  Perusteita: talviharjoittelu meni telakalle, toukokuun kilpailut on jouduttu perumaan, kouluille 
ei päästä, juniorit eivät pysty treenaamaan. Työryhmä Toni, Hannu, Turkka. 
 
- IG Oy:n tilannekatsaus 
-- Uusittu klubi on saatava elämään. Terassi aukeaa 1.6.2020, kun koronatilanteesta johtuvat kokoontumisrajoitukset 
lievenevät.  # turvallisesti yhdessä 
-- Kilpailutoimisto on saatu kuntoon. 
-- Seuran järjestämiä kilpailuja tarvitaan. 
 
- Jäsenhankinta yhdessä IG Oy:n kanssa 
-- Ryhdytään lähettämään uusille jäsenille ”jatkopaketti” sähköpostitse: yksinkertainen viesti, mm. arvot, kapteenien 
käytettävyys pelaamaan matalalla kynnyksellä ym. Työryhmä Anu, Johanna. 
 
- Kesän kilpailut 
-- Kauden avauskilpailu sovittiin pidettäväksi lauantaina 16.5.2020 klo 9-12. Pariscramble, max 24 paria.  
-- Sponssikilpailuja on jo kalenterissa. Täydennettävä. 
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- Viestinnän toimintasuunnitelma ja toteuttajat 
-- Hyödynnettävä ilmoittelussa ja viestinnässä valmiita logopohjia ym.  
-- Marika Taitokari ryhtyy toteuttamaan videomainontaa nettiin (Facebook, Instagram) >> yhteisöllisyyttä ja positiivisuutta 
viestintään. Ensimmäiseksi tehdään logosta elävä. Somemainonnan tavoitteena on mm. saada uusia jäseniä, 
vieraspelaajia, innostettava junioreita ja mainostaa kilpailuita. Kohderyhmät: jäsenet, imatralaiset, ulkopaikkakuntalaiset. 
Työryhmä Marika, Turkka, Elina, Toni. 
 
- Kilpailu- ja tasoitustoimikunnan kokoaminen 
-- Kilpailu- ja tasoitustoimikunnan vetäjäksi valittiin Tero Karvinen. Tero kokoaa ryhmän. 
 
* Nuoriso ja kilpailevat juniorit 
1. Laatuseura 
- Laatuseurojen webinaarit käynnistyivät, pidetään noin kerran kuussa. Uusi toimintatapa, joka jäänee osaksi normaalia 
toimintaa. 
2. Junioritoimikunta 
- Toimikunta kokoontui 15.4. etänä.  
- Seuraava palaveri 14.5. Teams –etäpalaverina. 
- Kesäduunarihakuun tuli tarvittava määrä potentiaalisia hakemuksia. 
3. Koulutus 
- 
4. Varainkeruu 
- IG, VG & KoskiGolf yhteishanke ”Koutsi hoitaa” sai täyden tuen.  IG päävastuullinen projektinvetäjä. 
- Useita avustushakemuksia on lähetetty, osasta tullut myönteisiä päätöksiä, toisista odotetaan vielä ilmoituksia. 
5. Juniori-ryhmät 
- Tehoryhmä aloittaa pienryhmäharjoittelun (4 hlö) Maken johdolla 6.5. 
- Harrasteryhmät ovat edelleen tauolla. 
-- Harrasteryhmille tarjotaan 5 ilmaista polettia omatoimiseen harjoitteluun. 
-- Harrasteryhmien junnuille tarjotaan lainaan seuran välineet koko alkukesäksi, jotta hygieniataso voidaan pitää hyvänä. 
-- Harrasteryhmien junnuille tarjotaan omaehtoista harjoittelua rangella helatorstaiviikolla ja viikonloppuna. 
6. Junnujen rekrytointi 2020 
- Jaettavia mainoksia tai flyereita kaivataan. 
7. Juniorit kisoissa 
- Liiton kaikki toukokuun kisat on peruttu. 
8. Muut asiat 
- Junioreiden välineet siirretty uuteen paikkaan.  
- Vuoksenniskan alueen kehittäminen? 
- Mikäli joku haluaa järjestää 24 h junnugolf-tapahtuman (rahankeräys junnuille) juhannuksen jälkeisenä maanantaina, 
saisi siitä näyttävän tapahtuman! 
 
* Seniorit 
- Senioritoimikunnalla toimii WhatsApp-ryhmä. 
- Kesän kilpailut on suunniteltu: neljä kuukausikilpailua, kolmen mailan kisa, kaksi seuraottelua ja päätöskisa.  
- Seniorit ovat osallistuneet kiitettävästi sekä talkoisiin että klubin muuttotöihin. 
 
* Ladygolf 
- Naistoimikunnan kokous 11.5.2020. 
- Naistenkierrokset on tarkoitus aloittaa mahdollisimman pian, maanantaisin klo 18.  Kausikorttilaisille kierros on 
ilmainen. Muilta peritään 15 euroa, johon sisältyy kahvi ja pulla. Kierroksilla harjoitellaan mm. erilaisia pelimuotoja. 
Golfkummit  ovat lupautuneet mukaan kierroksille, vuorot jaetaan. 
- Tarpeen mukaan avustetaan Makea alkeiskierrosten kummeina. 
- Birdiekisaa pelataan koko kauden ajan. 
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- Omia kisoja naisille, esim. naistenviikolla heinäkuussa ym. 
- Kansallinen golfviikko ja samalla naisten sunnuntai on koronaepidemian vuoksi siirretty elokuulle. 
 
* Seura 
- Kotisivujen tapahtumakalenteria kehitettävä toimivammaksi. Tavoitteena myös, että toimikuntien vetäjät osaavat 
päivittää kalenteria. Koulutus! Työryhmä Elina, Turkka, Marika. 
- Kotisivut siivottava ja yksinkertaistettava layoutia. 
- Tero Karvinen ottaa kopin miesporukoista. Pyritään järjestämään miehille (ikähaarukka junioreiden ja senioreiden 
välissä) suunnattuja tapahtumia. Toimikuntaan ovat jo lupautuneet Juuso Huhtiranta, Janne Kallio, Arto Kontro, Timo 
Purolahti ja Lassi Pasanen. 
- Tero Karvinen esitti idean väyläkummeista, jollaisia joillakin seuroilla on. Mietintään. 
 
* Tiedotus 
- Tarja ja Elina tekevät Mini-Bermudan ensi tilassa, jotta päästään kertomaan ajankohtaisista asioista jäsenille: 
kilpailukauden avaus, klubin tilanne, kahvion aukioloajat, kentän tilanne, alkeiskurssit, koronarajoitteet jne 
- Uutisvuokseen su 24.5.2020 yleismainos. 
 
* Kapteenien puheenvuoro 
- Molemmat kapteenit käyvät mahdollisuuksien mukaan esittäytymässä alkeiskursseilla. 
- Kapteenit auttavat missä tarvitaan ja ovat tarvittaessa pelikavereina. 
- Kapteenit suunnittelevat First Tee –kisan. 
- Kapteenit velvoitettiin laatimaan tietoisku/patteristo asioista, joista alkeiskurssilaisille kerrotaan. Tämä siksi, että 
mahdollisten poissaolojen varalta joku muu hallituksen jäsen voi hoitaa kurssilaisten infon. 
 
* Muut esille tulevat asiat 
- Kahvilaa saa mainostaa. Pyritään saamaan pelaajien lisäksi muita ulkoilijoita poikkeamaan. 
- IG WhatsApp – ryhmään valittiin Turkka, Tero, Marika. 
- Harkitaan lapsiparkkia. Kesäduunarit hoitavat? 
- Pro Mika Sormunen on tarjoutunut käytettäväksi kilpailunjohtajana, jos on tarvetta. 


