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Tiivistelmä Imatran Golf ry:n hallituksen kokouksesta 25.2.2021 
 
Paikka   Etäkokous (Teams) 
 
Läsnä          Toni Turkkila  Puheenjohtaja 
  Irma Hujanen  Ladykapteeni 
  Tero Karvinen  Kilpailutoimikunta 
  Elina Metsi  Golfin vetovoima 
  Katja Rääpysjärvi  Juniorit 
  Hannu Savola  Talous 

Ossi Sorjonen  Kapteeni 
 Marika Taitokari  Markkinointiviestintä ja tiedotus 

Johanna Väkeväinen Sihteeri 
 
Teemu Eerola  IG Oy Imatra tj 

 
Jäsenasiat 
- Seuran jäsenmäärä on nyt 577. 
- Jäsenmaksulaskujen lähettäminen on myöhässä johtuen siirrosta NexGolfiin. 
 
Vastuualueet  
 
* Varapuheenjohtajan valinta 
- Valittiin Irma Hujanen varapuheenjohtajaksi. 
 
* Toimintaohjeen hyväksyminen 
- Hallitus hyväksyi päivitetyn toimintaohjeen. Julkaistaan kotisivulla. 
 
*Juhlavuoden suunnittelu 
- Juhlavuoden logo on julkaistu. Se löytyy mm. 16.2.21 julkaistusta Mini-Bermudasta 2/2021. 
- Suunnitteilla on historiikkivideo sekä yksittäisiä julkaisuja someen.  
- Hankitaan logopalloja. 
- Hankitaan seuratekstiilejä (lyhythihainen ja pitkähihainen paita). 
- Julistetaan jäsenistölle iskulause -kilpailu (korvataan ”Swingin kotikenttä”). 
- Järjestetään juhlakisa. 
- Järjestetään juhlallinen tilaisuus loppuvuodesta, jossa mm. palkitaan ansioituneita jäseniä.  
 
* GolfBox/NexGolf 
- NexGolf otetaan käyttöön maaliskuun alussa.  
- Järjestelmäkoulutuksia järjestetään myöhemmin. 
- GolfBox on käytettävissä huhtikuun loppuun asti. 
- Tasoitushistoria on liiton tietokannassa, se ei häviä järjestelmän vaihdon yhteydessä. 
- Facebookissa on videotietoisku muutoksesta. 
- EBirdien ylläpito vaihtuu pois GameBookilta. 
 
Kilpailut ja tasoitus  
- Käytiin läpi alustava kilpailukalenteri. 
- Kilpailuihin on laadittava kilpailumääräys. 
- Kilpailutoimitsija on oikeutettu ilmaiseen peliin (yksi ilmainen seuran järjestämä kilpailu jokaisesta toimitsijavuorosta). 
- Kauden päätöskilpailun jälkeen on tarkoitus jatkaa suoraan illanvietolla klubin ympäristössä. 
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Koulutus 
- Verkkokoulutus (tuomari) pyritään järjestämään ensi tilassa. 
 
Nuoriso ja kilpailevat juniorit  
- Junioritoimikunta on kokoontunut kaksi kertaa. 
- Kesätyöntekijöiden rekrytointihaastattelut on aloitettu. Tähän mennessä hakijoita on 7. Kesätyöseteli on ehto. 
- Avustusanomuksia toimintaa varten on jätetty. 
- Junnujen kausimaksut on sovittu seuraavasti: 185 € alle 18-vuotiaat ja140 € alle 12-vuotiaat. 
- Suomen hallitus on julistanut uuden kolmen viikon sulkutilan Suomeen 8.3.21 alkaen. Se tarkoittaa mm. junnujen 
ryhmäharjoituksien keskeyttämistä kolmeksi viikoksi. 
 
Ladygolf  
- Ladykapteeni Irma Hujanen osallistui Itä-Suomen ladykapteenien palaveriin, jossa oli edustus 10:stä seurasta. Kaikki 
ovat päivittämässä tulevan kauden ohjelmia. Yritetään saada aikaan yhteistä alusta, johon voisi laittaa kilpailut. Yritetään 
välttää päällekkäisyyksiä. Meiltä Inkeri Open. 
- Naistoimikunta kokoontuu maaliskuussa. Tavoitteita: uusien jäsenien hankinta, pelikaverien/peliryhmien hankinta, 
yhteisiä tapahtumia kaikille, juhlavuoden tapahtumia. 
 
Seura  
- Ollaan laatimassa tervetulokirjettä uusille jäsenille. 

 

Markkinointiviestintä ja tiedotus  
- Alustava viestintäsuunnitelma on tehty. 
- Esitellään hallituksen jäsenet kevään aikana videoklipeissä facebook-sivustollamme. 
 
Ajankohtaista 
- Pelaaja Ensin –kysely on aktivoitu meille. Ensimmäinen osa toteutetaan toukokuussa. 
- Uutta senioritoiminnan vetäjää ei hakuprosessista huolimatta ole löytynyt. Päätettiin, että kuluvana vuonna 
senioritoiminnan vetovastuu on tiimillä, jonka vetäjä on Ossi Sorjonen ja jäsenet Jouko Hujanen, Reijo Rinkinen ja Raija 
Sorjonen. 
- Ossi Sorjonen on järjestelemässä senioreille räätälöityä pelimatkaa Turkkiin marraskuussa 2021. Ilmoitus kotisivulla. 
- Päätetään kevätkokouksen ajankohta seuraavassa kokouksessa. Koronasta johtuen kevätkokouksen ajankohtaa voi 
myöhäistää, vaikkapa toukokuulle ja pitää se mahdollisesti ulkona. 
 
 


