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Aika Maanantai 22.3.2021 klo 17.45-19.00 

Paikka Teams 

Läsnä Irma Hujanen  Ladykapteeni 

Anni Hämäläinen 

Pirkko Pajari 

Katja Rääpysjärvi 

Johanna Väkeväinen Sihteeri 

 

1 Golfliiton kuulumiset 

- Netissä oli 16.1.2021 Golfliiton järjestämä seuratoimijapäivä, joka oli tarkoitettu ladykapteenien lisäksi seura-aktiiveille. Irma 

osallistui 6-tuntiseen päivään, jossa käytiin läpi yleistä päivitystä tulevasta kaudesta sekä jaettiin erilaisia käytännön vinkkejä eri 

seurojen aktiviteeteista. Nettiin on perustettu www.kokosuomigolfaa.fi –sivusto, josta löytyy kaikki ajankohtainen tieto golfiin liittyen. 

2. Itä-Suomen alueen ladykapteenit 

- Itä-Suomen ladykapteenit on 8-10 seuran ladykapteenien muodostama ryhmä. Ryhmällä on tarkoitus koota kisakalenteri, johon 

tulee mm. meidän Inkeri Open. Myös yhteisiä tapahtumia ja koulutuksia on tarkoitus järjestää, kunhan päästään normaaliin arkeen 

eli eroon koronasta. 

- Liitto jakaa kaikille alueille 1000 € yhteisesti käytettäväksi toimintaan. Ryhmä ideoi. 

3. Leader -hanke 

- Seura on hakenut Leader -rahoitusta hankkeeseen, jolla palkattaisiin yksi henkilö seuraan hoitamaan hallinnollisia asioita, 

markkinointia, toiminnan laajentamista (kuntoilulaitteet, frisbeegolf jne.), koordinoimaan junioritoiminnan taloudellista puolta, 

auttamaan kilpailutoiminnassa jne. Tavoitteena on saada niin paljon uusia jäseniä, että tämä henkilö voidaan pitää palkkalistoilla 

jatkossakin hankerahoituksen päättymisen jälkeen. 

- Ladyt ovat hankkeessa mukana talkootyötoimijoina. 

4. Seuran kuulumisia 

- Tänä vuonna on meneillään seuran 35-vuotisjuhlavuosi. Uutta juhlalogoa tullaan käyttämään markkinoinnissa ja vaatteissa ym. 

Juhlakisa järjestetään kesällä. 

- Videoklippejä junnuista, jäsenmaksuista, seuran hallituksesta jne. on netissä. Lisää on luvassa. 

- Olemme siirtymässä NexGolfin käyttäjiksi. Koulutusta järjestetään. 

- Seuran kotisivut ovat edelleen sekavat, selkeyttä toivotaan. Vastuuhenkilö Elina Metsi. 

- Ukonniemi Areenan harjoitusvuorot on peruttu koronan takia. 

- Seuran hallituksen jäsenet toteuttivat pienimuotoisen gallupin, jossa kyseltiin jäseniltä arvioita viestinnästä, kilpailutoiminnasta, 

klubin toiminnasta sekä kunkin kohderyhmän (uudet jäsenet, naiset, seniorinaiset, miehet, seniorimiehet, perheet/junnut) 

toiminnasta. Yleisesti ottaen vastaukset olivat positiivisia, mutta saatiin myös paljon ehdotuksia ja toiveita. Gallupin yhteenveto tulee 

kotisivuille. 

5. Naisten tapahtumia 

- Naisten Sunnuntai on 13.6. 

- Inkeri Open pelataan la 24.7. klo 10 alkaen. Yritetään saada kaksiosaiseksi kisaksi Kaunis Veera –kisan kanssa. Tässä kisassa 

hyväksytään tasoitukset 36 asti. Kaikissa muissa kisoissa pelataan täysin tasoituksin. 

- Naisten pankki –hyväntekeväisyyskilpailua ”Pelaa naiselle ammatti” on haettu seuran järjestettäväksi kesäkuulle ja vastausta 

odotellaan. 

5.1 Naistoiminnan päätavoitteet 

* Jäsenhankinta, erityisesti naiset. Osallistutaan tempauksiin ja kampanjoihin. 

* Aloittaneiden pelaajien saaminen mukaan. 

* Pelikaverien järjestäminen. 

http://www.kokosuomigolfaa.fi/
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5.2 Golfkummit 

- Pelikavereita pitää aina olla tarjolla. 

- Irma päivittää golfkummit. Mietitään uusia? 

- Kummilistan näkyvyyttä parannettava:: Kotisivut, facebook, Mini-Bermuda 

5.3 Naisten kierrokset 

- Päätettiin aloittaa naisten kierrokset toukokuussa maanantai-iltaisin klo 18 alkaen.  Koska lähtöryhmät arvotaan, pelaajien pitää olla 

paikalla viimeistään klo 17.30. 

- Koska toiveita takaysin pelaamiseksi on esitetty, päätettiin pelata se kerran kuussa, aina kuukauden ensimmäisenä torstaina. 

Tämän mukaan pelikierrokset olisivat to 3.6., to 1.7., to 5.8. ja to 2.9. eli neljä kertaa. Takaysin pelaaminen ei vaikuta 

maanantaikierroksiin, ne pelataan läpi kesän joka viikko. 

- Joka toinen viikko maanantaikierroksilla pelataan eri pelimuotoja, joka toinen viikko normikierroksia. 

- Naisten kierroksista tehdään selkeä kaavio, joka on esillä klubilla, kotisivulla ja facebookissa.  

6 Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 21.4.2021 klo 18.00 (Teams). Kutsu & esityslista nettisivuille ja facebookiin, kaikki ladyt 

ovat tervetulleita. Ilmoittautuminen Johannalle, Katja tekee Teams-kutsun. 

 

JAKELU Läsnäolijat 

Teemu Eerola 

Tero Karvinen 

Marika Taitokari 

Toni Turkkila  

 Elina Metsi >muistio kotisivulle 


