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Toimintakertomus 2019  

 

Yleistä 

Vuosi 2019 oli Imatran Golf ry:n 33. toimintavuosi.  

Oli vähällä, että se olisi ollut myös seuran viimeinen toimintavuosi. Vuosi oli täynnä erilaisia käänteitä ja uhkakuva 

seuran lopettamisesta lähes realisoitui.  

Kentän omistaja Stora Enso ilmoitti 21.2.2019 haluavansa ostaa Imatran Golf Oy:n osakkeita niin paljon, että saa 

enemmistöosakkaan aseman. Tämä myös tapahtui, jonka jälkeen Stora Enso ryhtyi etsimään kentälle uutta omistajaa.  

Kaupankäynti ja siihen liittyvä uutisointi ja ylimääräiset yhtiökokoukset sekoittivat sekä Imatran Golf Oy:n että Imatran 

Golf ry:n jäsenistöä ja golftoimintaa perusteellisesti. Prosessi väritti koko vuoden ohjelmaa. Seuran hallitus piti vuoden 

aikana 17 kokousta, joista useimmissa yritimme kaikin voimin etsiä pelastuskeinoa kentälle.  

Hallitus järjesti seuran jäsenille tiedotus- ja keskustelutilaisuuden asiasta Imatran Kylpylässä 6.3.2019. Paikalla oli 103 

jäsentä.  

Yhteyksiä pidettiin tiiviisti Imatran kaupunkiin ja hiottiin useampia ostotarjouksia, joista mikään ei kelvannut Stora 

Ensolle. Vuoteen 2020 mentiin alakuloisissa tunnelmissa. 

Kentällä järjestettiin 8 IG ry:n järjestämää kilpailua. Nuorten kisoista kentällä järjestettiin Golfliiton Future Tour ja Junior 

Challenge Tourin osakilpailut. Seniorit järjestivät kauden aikana 9 kilpailua (kuukausikilpailut, reikäpelit, yhden 

seuraottelun sekä  avaus- ja päätöskisat).  Lisäksi naiset järjestivät 5 kilpailua naistenkierroksilla ja naisten haun. 

 

Organisaatio 

Kevätkokous pidettiin 3.4.2019 Imatran Kylpylällä. Kokoukseen osallistui 35 seuran jäsentä. Kokouksessa käsiteltiin ja 

päätettiin tilinpäätösasiat kaudelta 2018. 

Syyskokous pidettiin 28.11.2019 Imatran Kylpylällä. Kokoukseen osallistui 34 seuran jäsentä.  Kokouksessa päätettiin 

vuoden 2020 talousarvio, liittymis-, kilpailu- ja jäsenmaksujen suuruus sekä vuoden 2020 hallituskokoonpano 

Seuran toiminnanjohtajan Jani Huotilaisen työsuhde päättyi 26.4.2019. Seuran toimintaa hoidettiin talkoovoimin, eikä 

seuralla ollut palkattua henkilökuntaa kauden aikana kahta EKOPin tuella kahdeksi viikoksi palkattua kesätyöntekijää 

lukuun ottamatta. 

Kaudella 2019 kentän prona toimi Markku Hietanen. Toiminnantarkastajina toimivat  Anne Arponen ja Pekka Ruokonen, 

varatoiminnantarkastajina Pirkko Pajari ja Lasse Vihavainen. 

Seuran toiminnasta vastasi vuonna 2019 hallitus, joka koostui kahdeksasta varsinaisesta jäsenestä (26.4.2019 asti)/ 

seitsemästä (7) varsinaisesta jäsenestä (26.4.2019 alkaen) ja kahdesta (2) varajäsenestä. Hallitus kokousti vuoden 

aikana 17 kertaa. Osa kokouksista hoidettiin sähköpostin välityksellä. 

Hallituksen jäsenet vastuualueineen olivat: 

Varsinaiset  jäsenet  

Anu Urpalainen  Puheenjohtaja 

Juuso Huhtiranta  Kapteeni 

Jani Huotilainen  Toiminnanjohtaja (26.4.19 asti) 

Elina Metsi  Seura 
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Hannu Savola  Talous 

Ossi Sorjonen  Seniorit 

Tarja Turkkila  Tiedotus 

Toni Turkkila  Nuoriso 

Varajäsenet Johanna Väkeväinen Sihteeri 

Irma Hujanen  Naiskapteeni 

 

Jäsenistö 

Jäsenmäärä oli 31.8.2019 lopussa 668  jäsentä. Nuorisojäsenten eli alle 21-vuotiaiden kokonaismäärä kauden lopussa 

oli 79, kun se vastaavana aikana edellisenä vuonna oli 100. 

 

Talous 

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

velkaa ja maksuvalmius on hyvä. 

Tilikauden tulos näyttää10 787,75 euroa alijäämää. Jäsenmaksutuotot olivat  92 370,99 euroa. Kilpailutoiminnasta kertyi 

nettotuottoja 14 406,43 euroa. Suurimmat menoerät olivat Imatran Golf Oy:lle maksettu kenttävuokra 82 000 euroa ja 

liiton jäsenmaksut  20 481 euroa.  

Seuran jäsenmaksut pidettiin vuonna 2019 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. Toni Turkkila on Imatran Golfin edustaja liiton nuorisotoimikunnassa. 

 

Kenttä 

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

Seura 

Kuluneella kaudella jäsenistölle tarjotut aktiviteetit kärsivät kentän epävarman tilanteen vuoksi. 

Aviasport -tapahtuma järjestettiin Ukonniemessä 13.4.2019. 

Kauden avauskisa järjestettiin 11.5.2019. 

OmaSP open pelattiin 8.6.2019. 

Naisten sunnuntaina 9.6.2019 järjestettiin leikkimielinen 9r kisa. 

Uutisvuoksi –kisa järjestettiin tiistaina 11.6.2019. 

Järjestettiin kaksi juhannuskisaa 20.6.2019 (klo 10 ja klo 17). 

Evä Open pelattiin 13.7.2019. 

Seuramestaruudet ratkottiin 10.-11.8.2019. 

Imatra Open pelattiin 24.8.2019. 

Itä-Suomen golfseurojen kaupunkiottelu Mikkelissä pelattiin 6.-7.9.2019. 

Kauden päätöskisa järjestettiin lauantaina 21.9.2019 klo 11, neljän hengen erikoisscramble.  

Pikkujoulua vietettiin perjantaina 29.11.2019 Valtionhotellissa ”Dinner & Party”, 21 osallistujaa. 
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Nuoriso 

Junioritoimintaa kehitettiin suunnitelman mukaisesti, mutta junioritoimikunta ei saavuttanut kaikkia kaudelle asetettuja 

tavoitteita. Onnistuneesta kehitystyöstä huolimatta kausi 2019 jäi mieleen yhtenä seuran historian haasteellisimmista. 

Imatran Golf Oy:n epävakaa tulevaisuus heijastui vahvasti myös seuran toimintaan ja erityisesti lajin aloittaneiden 

määrään. Kauden 2019 päätyttyä seurassa oli 79 juniorijäsentä, kun 2018 lopussa junioreja (alle 21v.) oli 100. 

Toimintakauden 2019 lopussa päättyi kaksivuotinen Opetus- ja Kulttuuriministeriön (OKM) rahoittama kehityshanke 

”Matka golfin maailmaan”. Hanke toteutettiin yhdessä KoskiGolf ry:n kanssa. Hankkeen päätavoite oli lisätä aktiivisesti 

golfia harrastavien ja golfia pelaavien lasten ja nuorten määrää. Tätä varten rakennettiin täysin uudenlainen aloittelijan 

polku, joka lähtee lajiin tutustumisesta ja päättyy aktiiviseen lajin harrastamiseen. Hankkeen toisen vuoden (2019) 

aikana aloittelijan polkua jatkettiin ja nyt painopistealueena oli jatkuvuus ja lasten kiinnostuksen ylläpitäminen 

harrastuksessa. Ohjaajia koulutettiin parantamaan ryhmäytymistä ja lasten aktiivisuutta harjoitusten ulkopuolella 

kehitettiin, jotta drop out -ilmiötä voitiin ehkäistä. 

Suurin yksittäinen OKM-hankkeen toisen vuoden aikana luotu uusi toimintamalli oli lasten tasoituskortti. Vastaavaa ei 
tietävästi ole Suomessa aikaisemmin ollut. Tasoituskortin tarkoituksena oli kannustaa lapsia pelaamaan yhdessä kaverin 
tai vanhempien kanssa ja saada onnistumisen elämyksiä myös tasoituksen laskun myötä. Tasoituskortti sai hyvän 
vastaanoton ja se tarjottiin myöhemmin loppuvuodesta Suomen Golfliiton kautta kaikille Suomen golfseuroille. 
 
Kehityshankkeiden onnistuneessa läpiviennissä suuressa roolissa ovat olleet seura-aktiivien hyvä asenne ja kehityshalu 

sekä koko golfyhteisön juniorimyönteinen ilmapiiri ja varainkeruun onnistuminen.  

Haasteita on edelleen ohjaajien määrässä, joka on suurin toimintaa jarruttava tekijä tällä hetkellä. Harjoitusmääriä ei 

voida nostaa eikä uusien golfareiden rekrytointiin ole haluttua määrää henkilöitä. Kaudella 2019 junioreja valmensi kaksi 

PGA Prota, viisi ohjaajaa ja kaksi kesätyöntekijää. Ohjaajien määrän lisääminen on tärkeää myös toiminnan jatkuvuuden 

kannalta. Kauden ehdoton piristysruiske oli Pro Mika Sormusen osallistuminen Tiikerit-ryhmän opetukseen. Mika sai 

hyvää palautetta vanhemmilta. 

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 2019 päättyessä punaisia valoja ei 

ole yhtään ja keltaisia on kaksi, loput ovat vihreitä. Keltaiset valot tulivat, koska seuralla ei ole tytöille omaa ryhmää ja 

ohjaajien määrä ei ole riittävä. 

Koulugolf on edelleen tärkein rekrytointikanava. Seuran kummikoululla Kaukopään peruskoululla järjestettiin 

golfpäiväkerho nyt neljännen ja samalla viimeisen kerran. Koulun toiminta lakkautettiin kesäkuussa. Koulun läheisyydellä 

on ollut positiivinen vaikutus seuran toimintaan. Pitkällä aikavälillä koulun lakkauttaminen voi vähentää kentän lähellä 

asuvien perheiden määrää. 

Itä-Suomessa Golfliiton juniorikilpailuissa pelaavien lasten ja nuorten määrä on merkittävästi pienempi kuin Suomen 

muilla alueilla. Golfliitto tuki Idän aluetta perustamalla kaksi vuotta sitten Kaakkois-Suomeen oman kilpailukiertueen. 

Vuosi 2019 oli kuitenkin ”Kaakko” tourin viimeinen, koska määrät eivät lähteneet nousuun. Imatran kentällä pelattiin 

vuonna 2018 ja 2019 junioritourin kilpailu. Kotikilpailut ovat tärkeitä seuran kilpapelaajille ja myös tulevaisuudessa 

kilpailuja tulee tavoitella omalle kentälle. Kilpailun järjestäminen on ponnistus koko golfyhteisöltä. Tärkeässä roolissa on 

erityisesti kenttäyhtiön positiivinen asennoituminen junioritoimintaan.  

Imatran Golf on junioritoiminnan Laatuseura ja halukas kehittämään toimintaa. Tämä vaatii riittävän määrän aktiivisia ja 

sitoutuneita seuratoimijoita. Toiminnan kehittämisessä on tärkeää myös seurayhteistyö alueen urheiluseurojen kanssa. 

Viipurin Golfin ja KoskiGolfin kanssa järjestettiin yhteisiä tapahtumia ja koulutuksia. 
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Lasten harrastaminen halutaan pitää edullisena. Lasten alkeiskurssi on seuran jäsenten lapsille ilmainen. 

Harrasteryhmässä pelaavalle lapselle keskimääräinen kuukausikustannus on 25 euroa ja kilparyhmäläiselle 50 euroa. 

Seuran mestarit 2019: Tyttöjen-sarjan voittaja Ada Montonen ja poikien sarjan voittaja Iiro Metsi. Uuden Pistebogey-

sarjan mestaruuden vei Onni Montonen. 

Muut palkitut: Kauden kehittynein juniori, Kauko Evälahden lahjoittama kiertopalkinto ojennettiin Topi Purhoselle. 

Kauden menestynein juniori, Vuorineuvos Pentti Salmen lahjoittama palkinto ojennettiin Iiro Metsille. Ahkerasta 

harjoittelusta, halusta kehittyä ja osallistumisesta kilpailuihin, Sohvin Pytty ojennettiin Nelli Saarlemolle. Hyvistä 

käytöstavoista, innokkuudesta ja urheilullisesta elämäntavasta, Manen Maljalla palkittiin Onni Montonen. 

Perhegolfkilpailun voitti Munnukan perhe. 

 

Seniorit 

Yleistä Kauden 2019 toimintaa varjosti voimakkaasti huoli kentän ja myös koko golfyhteisön kohtalosta. 

Senioritoiminta saatiin kuitenkin käyntiin keväällä ja kesän kilpailut ja matkat toteutuivat suunnitellusti. 

Osallistumisaktiivisuus oli hyvällä tasolla. 

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

Kari Tihtonen ja Raija Sorjonen. Puheenjohtaja edusti senioreita seuran hallituksessa  ja  toimi 

aluekoordinaattorina SGS:n Kaakkois-Suomen alueella. 

Kilpailut Kotikentän kilpailutarjonta oli normaalivuoden tasolla ja seniorit osallistuivat niihin aktiivisesti.. 

Kilpailusuorituksia kokonaisuutena suunnilleen edellisvuosien tapaan. 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 ei tullut aivan 

edellisvuosien tapaan. 

Itäisen Suomen alueella pelattava Saimaa Senior Scramble Tour kiinnosti edelleen imatralaisia 

senioreita. IG oli yksi aktiivisimmista tourin seuroista. SSSTourilla IG:n seniorit menestyivät hyvin. 

Pelimatkat Toukokuussa teimme pelimatkan Porvoo Golfiin. Matkalle osallistui vajaa bussilastillinen 

aktiivisenioreita. 

 Senioritoimikunta vieraili elokuussa Puulagolfissa ja Hartolan Golfissa.  

Lokakuussa kolmisenkymmentä senioria osallistui Turkin Belekiin tehdylle seniorimatkalle. 

Muu toiminta Seniorit osallistuivat aktiivisesti kenttätalkoisiin. 

Tiedotus Tärkeimmät tiedotuskanavat olivat seuran kotisivut täydennettynä Facebookilla. Myös perinteistä 

ilmoitustaulua käytettiin. 

Talous Toiminnan kustannukset katettiin seuran budjetin antamalla tuella ja kilpailumaksuilla perinteiseen 

tapaan. Hyvän kulukurin ansiosta senioritoiminta ei rasittanut seuran taloutta. 
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Ladygolf 

Naistoimikuntaan kuuluivat naiskapteeni Irma Hujanen puheenjohtajana ja jäseninä Anni Hämäläinen, Pirkko Pajari, 

Katja Rääpysjärvi ja Johanna Väkeväinen. 

Naisten & naistoimikunnan toimintaa kauden aikana:  Kolme naistoimikunnan palaveria. Golfkummeiksi lupautui 12 

ladygolfaria. Naisten puolikkaat maanantaisin pelattiin 13.5-9.9. klo 17.30 alkaen. Kokeiltiin torstaisin aamukierroksia klo 

10-12, kausi juhannukselta heinäkuun loppuun. Pelikierroksilla kävi kauden aikana 56 naista osallistuen 1-20 kertaa, 

osallistumisia yhteensä 207. 

Naisten Sunnuntai pelattiin 9.6., leikkimielinen 9 r kisa. Naisten haku pelattiin 18.7. Osallistuttiin Anna Golf Tourin 

osakilpailuun Messilässä 6.7. , pelaajia Imatralta 12. Tuosassa käytiin 20.7. seitsemän pelaajan voimin. HC Saimaan 

kentällä Rauhassa käytiin pelaamassa 12.8., 11 naista osallistui. Naisten päätöskisa pidettiin lauantaina 14.9.2019, 

osallistujia 18. 

Kauden aikana naistenkierroksilla järjestettiin kilpailuja seuraavasti: 

13.5. Arvottiin osallistujien kesken kuohuviinipullo 

8.7.   Bingo Bango Bongo 

15.7. Mikki Hiiri 

29.7. Kolmen mailan kisa 

5.8.  Narukisa. 

 

Viestintä 

Viestinnän tavoitteena oli kaudella 2019 lähinnä informoida jäsenistöä ja paikallisia medioita kertomalla Imatran Golf ry:n 
näkemys erilaisia käänteitä täynnä olevasta kentän myyntioperaatiosta. 
 
Kentän eri vaiheita seurattiin tiedotuksessa maaliskuusta vuoden loppuun. Lähes vuoden kestänyt kentän 
myyntioperaatio alkoi kun Stora Enso lähetti osakkeenomistajille osakkeiden lunastustarjouksen. Kuten tiedetään 
ratkaisu tilanteeseen syntyi vasta vuoden 2020 alussa. 
 
Kaudella 2019 tehtiin yhteensä 16 mediatiedotetta, jotka julkaistiin Imatran Golfin omissa somekanavissa sekä 
paikallisissa medioissa.  Vuoden alussa julkaistiin myös artikkeli Imatran Golf ry:n junioritoiminnasta Opas-Guide 
lehdessä. 
 
Kauden teemana oli valtakunnallinen ”Pelaa golfia, elä viisi vuotta pidempään” ja ”#miuntapapelata”. Golf-aamu Avia -
tapahtuma järjestettiin nyt toista kertaa 13. huhtikuuta. 
 
Uutiskirje Mini-Bermuda alkoi ilmestyä MailChimp uutiskirjeohjelmalla. Vuoden 2019 aikana Mini-Bermuda ilmestyi 5 
kertaa. 
 
Viestinnän välineet: 
 
Kotisivut, Facebook, Instagram, Twitter, sähköposti, sähköiset ilmoitukset 
Mini-Bermuda 
Tiedotusvälineet, paikallislehdet ja paikallisradio ja TV 
Lehti-ilmoitukset 
Tapahtumat ja tilaisuudet 
Flyerit 
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Seuran mestaruudet 2019 

 

Miehet A (kolme kierrosta) Panu Kosonen 

Naiset    Sara Heiskanen  

Seniori M36  Kari Peltonen 

Seniori Naiset   Arja Nissinen 

Seniori M65  Raimo Juuti 

Reikäpeli, miehet  Mika Sormunen 

Reikäpeli, naiset  Sari Peltonen 

 

Juniorimestarit 

Pojat   Iiro Metsi  

Tytöt   Ada-Matilda Montonen 

 

Muut palkitut 

Menestyneimpänä juniorina palkittiin Iiro Metsi ja kehittyneimpänä juniorina Topi Purhonen. 

Kapteenin maljalla palkittiin Toni Turkkila. 


