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Tiivistelmä Imatran Golf ry:n hallituksen kokouspöytäkirjasta 25.6.2020 
 
Läsnä          Anu Urpalainen  Puheenjohtaja 
 Irma Hujanen  Ladykapteeni 

Elina Metsi  Seura 
 Hannu Savola  Talous 

Ossi Sorjonen  Seniorit 
Tarja Turkkila  Tiedotus 
Toni Turkkila (etäyhteys) Nuoriso 
Johanna Väkeväinen Sihteeri 
 
Tero Karvinen  Tasoitus- ja kilpailutoimikunta 

 
Poissa Turkka Ollilainen 

 
 
Jäsenasiat 
 
Olemme tähän mennessä saaneet 23 uutta jäsentä. Puheenjohtaja on laatinut tervetulokirjeen uusille jäsenille, lähetys 
25.6.2020. 
 
Vastuualueet  
 
* Kenttä 
- Klubille on tulossa uudet ilmoitustaulut (valkotaulut). 
- Toinen naisten WC rakennetaan syksyllä. 
 
* Kilpailut ja tasoitus 
- Viikkokilpailut ovat lähteneet hyvin käyntiin. 
- Kansallinen golfviikko ”Koko Suomi pelaa” on 2.-9.8. Eri kohderyhmät huomioidaan. Naisten sunnuntaina 2.8. naisille 
suunnitellaan tehtävärataa rangealueelle. Junioreille kaverigolfpäivä. Ym. 
 
* Koulutus 
- Pyritään järjestämään kilpailutoiminnan koulutusta syksyllä. 
- Tuomarikortti pitää suorittaa verkossa. 
 
* Nuoriso ja kilpailevat juniorit 

1. Laatuseura 
- Golfliiton seurakehittäjä Hannu Paatelo tulee vierailulle heinäkuun puolessa välissä. Hannu tulee tekemään Laatuseura-

auditoinnin ja sparraamaan valmennuslinjauksen tekemisessä. Harvalla golfseuralla Suomessa on valmennuslinjausta ja 
jos liitto katsoo linjauksen toimivaksi, niin se lanseerataan kaikille seuroille. 

2. Junioritoimikunta 
- Toimikunta ei kokoonnu kesäkuukausien aikana. Keskitytään tekemiseen ja nauttimaan golfista, jotta pitkä talvi jaksetaan.  
- Kesäduunari Nelli päättää työt kesäkuun lopussa ja Ada aloittaa heti heinäkuun alussa. 

3. Koulutus 
-  

4. Varainkeruu 
- EEKOO Kannustajat -tukea haettu. 

5. Juniori-ryhmät 
- Kauden avaus sunnuntaina 28.6. – 30 ilmoittautunutta 
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o Tapahtumassa jaetaan ötökkähotelleja ja 90 kuusentaimea seuran jäsenille ja heidän perheilleen kotiin tai 
mökille istutettavaksi. 

6. Junnujen rekrytointi 2020 
- Toinen lasten golfkurssi järjestetään 27.7.- 4.8. mikäli min 5 junioria ilmoittautuu. 

7. Juniorit kisoissa 
- Future Tour 2 ja 3 Tahko Golfissa 

o Mukana Topi Purhonen, sijoitus 10/14 ja 7/14 
- Seuraava kisa:  

o Future Tour 7.7., Tarina Golf, vain Topi ja Sakke ilmoittautuneet 

 
* Seniorit 
- Seuraava kk-kilpailu on 14.7. 
- Alue Tour pyörii: ensimmäinen kisa oli Iitissä, toinen 7.7. Rauhassa, seuraava Mikkelissä ja finaali Oulussa. 
 
* Ladygolf 
- Naisten puolikkailla on ollut hyvin osallistujia.  
- Heinäkuussa naisten viikolla on Naisten Haku ti 21.7. klo 17 (9r), väliaikalähdöt. Caddiemasterille lista, johon 
pelihalukkaat miehet voivat ilmoittautua. Luontaistuotekauppias Päivi Haajanen Terveytesi Vuoksi-liikkeestä tulee 
esittelemään terveystuotteita. 
- Lauantaina 25.7. klo 14 alkaa Inkeri Open. Päätettiin osallistumismaksut, kolme kategoriaa: IG:n kausipelimaksun 
maksaneet 25 €, IG:n jäsenet ei kausipelikorttia ja VG:n jäsenet 40 € ja vieraspelaajat 55 €. Väliajalla tarjotaan 
hampurilainen. Pisin draivi ja lähimmäs lippua –kisat. Imatran Inkeriä pyydetään laulamaan ja musisoimaan kilpailun 
alussa. Inkeri tekee avauslyönnin? 
- Naistoimikunnan jäseniä on ollut hankkimassa ja istuttamassa kukkaistutuksia.  
 
* Seura 
- Leader –hakemus on työn alla. 
- Nettisivuja on siivottu, mutta paljon on vielä kesken. 
- Perustetaan kuvapankki. 
 
* Tiedotus 
- Marika Taitokari on tehnyt videoita, jotka ovat saaneet hyvän vastaanoton = paljon tykkäyksiä FB:ssa. 
- Seuraava Mini-Bermuda ilmestyy ma 20.7.  
 
Kapteenien puheenvuoro 
- First Tee –kisaan ei tullut osanottajia. 
- Pelikoevalvontoihin järjestetään valvojia. 
 
Muut esille tulevat asiat 
- Pistebogey-kisojen tulosten kortteihin merkitsemisestä on ohjeistettava jäsenistöä. Kotisivu, Facebook, Mini-Bermuda. 
- Koronan vuoksi pitämättä jäänyt kevätkokous päätettiin pitää sunnuntaina 23.8.2020 klo 15 klubilla. Lehti-ilmoitus! 
 


