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Aika Torstai 14.5.2020 klo 17.30 

Paikka Klubi 

Läsnä Irma Hujanen  Naiskapteeni 
Anni Hämäläinen 
Pirkko Pajari 
Johanna Väkeväinen Sihteeri 

Poissa Katja Rääpysjärvi 

 

1 Kokouksen avaus 
- Puheenjohtaja Irma Hujanen avasi kokouksen klo 17.45. 

2 Nykytilanne 
Koronaviruspandemian vuoksi elämme poikkeuksellista aikaa, jolloin mm. kokoontumis- ja hygieniarajoitukset sääntelevät 
jokapäiväistä elämäämme. Onneksemme golf kuuluu niihin harvoihin urheilulajeihin, joita on voinut harrastaa tietyin edellytyksin 
myös poikkeusaikana. Toimimme valtakunnallisten, liiton ja seuran ohjeiden mukaan. 

Klubi on avautunut nk. entiselle klubille. Uusi terassi on valmistunut, ja se odottaa avautumista 1.6., kun koronaohjeistus tuolloin 
hieman väljenee (kokoontuminen max 50 henkilöä). Naisten pukuhuonetta on hieman remontoitu. Toinen wc on toivomuslistalla. 
Käytävälle tulee myös ladyjen ilmoitustaulu. Naistoimikunta ottaa ladyjen uudistustoiveita vastaan. 

3 Yleistä 
- Ilmoituskanavanamme ovat ilmoitustaulu, kotisivujen Naiset –osio ja Facebook. Kotisivujen päivitys/selkeyttäminen on nyt  Elina 
Metsin harteilla. 
- Irma on käynyt läpi golfkummit ja 9 kummia on ilmoittanut olevansa käytettävissä. Lista tulee kotisivuille. 
- Maken alkeiskurssit ovat alkaneet. Olemme lupautuneet olemaan käytettävissä kummeiksi uusille kurssilaisille tarpeen mukaan. 
Seuraava kurssi alkaa 25.5. 
- Keväällä ei ollut talkoita pandemian vuoksi. Esitämme, että tarvittaessa naistoimikunta voi avustaa esim. kesäkukkien hoidossa. 
Puheenjohtaja tarkistaa kenttämestarilta, onko tarvetta. 

4 Naisten puolikkaat 
- Päätettiin aloittaa naisten puolikkaat maanantaisin klo 18.  
- Kauden ensimmäinen kierros on 1.6.2020. Suunnitteluporukka tulee klo 17:ksi (Irma, Pirkko, Anni, Johanna). Muut kutsutaan klo 
17:30:ksi. Ensimmäinen kierros on nk. normaali kierros (etuysi), jonka päätteeksi pelaajien kesken arvotaan kuohuviinipullo. 
- Kesäkuuhun mahtuu nyt viisi kierrosta: 1.6., 8.6., 15.6., 22.6. ja 29.6. 
- Kesän kierrosten yhteydessä harjoittelemme mm. GameBookin käyttöä ja pelailemme erilaisia pelimuotoja. Irma hoitaa naisten 
puolikkaiden varausajat caddiemasterin kanssa. 
- Kierros on kausimaksun maksaneille ilmainen, muille hinta on 15€ sisältäen kahvin ja pullan. 
- Kierrosten aikataulu on ehdottomasti laitettava naisten pukuhuoneen wc:n seinälle/oveen! 
 
5 Kilpailutoiminta 
- Birdie-kisaa pelataan kesä-heinä-elokuun ajan. Birdiepuu on sijoitettu naisten pukuhuoneeseen. 
- Päätettiin järjestää Naisten haku –kisa naistenviikolla. Päiväksi sovittiin tiistai 21.7. klo 17. Ideana on hakea pelikaveriksi sellaista 
miestä, jonka kanssa ei ole pelannut. Pirkko tiedustelee Terveytesi Vuoksi –liikkeen Päivi Haajaselta kiinnostusta tulla paikalle 
esittelemään tuotteitaan. 
- Kansallinen Golfviikko on pandemian vuoksi siirtynyt elokuulle Sen mukana Naisten Sunnuntai siirtyi päivämäärälle 2.8. 
Suunnittelemme jotain hauskaa/erikoista asiaa, jolla huomioimme tuolloin kaikki naiset. Ideoita!? 
- AnnaGolfin kisat ovat tällä kaudella sen verran kaukana, että emme nyt suunnittele niihin yhteistuumin osallistumista. 
- Harkittiin leikkimielistä kisaa, jolla haetaan herrasmiesgolfaajaa? Palkitseminen päätöstilaisuudessa. Mietintään. 
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6 Muut asiat 
- Yhteisiltä peliretkiltä pidättäydytään koronan takia. 
- Irma kertoi Leader-hankkeesta, josta IG on hakemassa rahoitusta toiminnan kehittämiselle vuosina 2021-2022. Anu Urpalainen ja 
Elina Metsi ovat vastuuhenkilöt. 
- Marika Taitokari on vetäjänä videoprojektissa, jolla haetaan somenäkyvyyttä, toiminnan elävöittämistä ja uusia pelaajia. 

7 Seuraava kokous 
Seuraava kokous pidetään tiistaina 2.6.2020 klo 18 klubilla. Kutsutaan paikalle erityisesti golfkummit, mutta myös kaikki ladyt. 

8 Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00. 

 

 

JAKELU Läsnäolijat 
Katja Rääpysjärvi 
Anu Urpalainen 

 Elina Metsi/Kotisivu 

 


