1

Toimintakertomus 2020
Yleistä
Vuosi 2020 oli Imatran Golf ry:n 34. toimintavuosi. Kenttä avattiin kausikorttilaisille 8.4.2020 ja kaikille pelaajille
11.5.2020.
Toimintavuosi alkoi jännittävissä ja alakuloisissa merkeissä, kun näytti siltä, että golftoiminta Imatralla on loppumassa.
Kentän omistaja Stora Enso oli vuoden 2019 aikana hankkiutunut Imatran Golf Oy:n osakkeiden enemmistöosakkaaksi
ja oli ryhtynyt etsimään kentälle uutta omistajaa. Pelkona oli golftoiminnan loppuminen, jos Stora Enso ei saa riittävän
hyvää tarjousta. Prosessi tuotti tulosta vasta viime hetkellä, tammikuun lopulla 2020, kun Imatran kaupunki ja Stora Enso
sopivat maa-alueen kaupoista (59 ha) ilman kartanorakennus Rantahovia. Vanhan kenttäyhtiön lakkauttamisen myötä
uusi kenttäyhtiö IG Oy Imatra aloitti toimintansa helmikuussa.
Maaliskuussa maailmalla levisi koronavirus, joka nopeasti julistettiin pandemiaksi. Tämä aiheutti valtavasti huolta ja
erilaisia rajoituksia kaikkeen toimintaan. Golf on onneksi ulkoilmalaji, jota pystyy harrastamaan tarvittavin etäisyyksin ja
hygieniarajoituksia noudattaen. Iso kiitos kaikille jäsenille vastuullisesta toiminnasta, jonka myötä golfia pystyttiin
pelaamaan lähes poikkeuksetta läpi kauden ja pelaajat kokivat golfkentän turvallisena ympäristönä.
Klubitoiminnot siirtyivät entiseen paikkaan (vanha klubi) ja terassialue laajentui. Seuran jäseniltä tuli hyvää palautetta
klubitoiminnoista ja uudesta terassista. Yhteisöllisyys kuuluu vahvasti seuran toimintaan ja on erittäin tärkeää, että
ihmisillä on paikka kohdata. Uusittu isompi terassi palveli poikkeusaikana hyvin myös erilaisten kilpailujen ja tapahtumien
näyttämönä.
Tilikauden tulos oli ylijäämäinen. Tähän vaikuttivat mm. erilaisten tapahtumien peruuntuminen koronarajoitusten myötä,
kilpailutuottojen kasvu ja kenttävuokran pieneneminen. Seuran talous vakaalla pohjalla ja toiminta siltä osin turvattu,
vaikka epävakaa tilanne jatkuisi myös vuoden 2021 ajan.
Haasteellisen vuoden loppupuolella katseet käännettiin jo tulevaan juhlavuoteen. Vuonna 2021 seura täyttää 35 vuotta.
Organisaatio
Yhdistyksen ensimmäinen ylimääräinen vuosikokous pidettiin 30.1.2020 Tietäjäntalolla. Kokouksen pääaihe oli kentän ja
yhdistyksen alasajon suunnittelu. Kokoukseen osallistui 66 henkilöä.
Yhdistyksen toinen ylimääräinen vuosikokous pidettiin 25.2.2020 Tietäjäntalolla. Kun kentän tulevaisuus oli kirkastunut,
päätettiin uudet jäsen- ja liittymismaksut sekä käsiteltiin uudet vuoden 2020 talousarvio ja toimintasuunnitelma.
Kokoukseen osallistui 91 henkilöä.
Pandemian vuoksi kevätkokous pidettiin vasta 23.8.2020 Tietäjäntalon auditoriossa. Kokouksessa käsiteltiin ja päätettiin
tilinpäätösasiat kaudelta 2019. Kokoukseen osallistui 22 seuran jäsentä.
Syyskokous pidettiin 25.11.2020 Tietäjäntalolla. Kokouksessa päätettiin vuoden 2021 talousarvio, liittymis-, kilpailu- ja
jäsenmaksujen suuruus sekä vuoden 2021 hallituskokoonpano. Kokoukseen osallistui 39 seuran jäsentä.
Kaudella 2020 kentän Prona toimi Markku Hietanen. Toiminnantarkastajina toimivat Anne Arponen ja Pekka Ruokonen,
varatoiminnantarkastajina Pirkko Pajari ja Lasse Vihavainen.
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Seuran toiminnasta vastasi vuonna 2020 hallitus, joka koostui kuudesta (6) varsinaisesta jäsenestä ja kahdesta (2)
varajäsenestä. Vuoden aikana pidettiin 11 hallituksen kokousta.
Hallituksen jäsenet vastuualueineen olivat:
Varsinaiset jäsenet
Anu Urpalainen
Elina Metsi
Hannu Savola
Ossi Sorjonen
Tarja Turkkila
Toni Turkkila
Varajäsenet
Irma Hujanen
Johanna Väkeväinen

Puheenjohtaja
Seura
Talous
Kapteeni & Seniorit
Tiedotus
Nuoriso & varapuheenjohtaja
Ladykapteeni
Sihteeri

Jäsenistö
Jäsenmäärä 31.8.2020 oli 587 jäsentä. Jäsenistöä menetettiin HCS:lle kuluneen vuoden myllerryksessä.
Nuorisojäsenten eli alle 21-vuotiaiden kokonaismäärä kauden lopussa oli 70, vastaavana aikana edellisenä vuonna se
oli 79. Kuluneella kaudella jäsenistölle tarjotut aktiviteetit kärsivät kentän epävarman tilanteen ja koronapandemian
vuoksi.
Valtakunnallisesti golfareiden määrä nousi vuonna 2020 selkeästi edellisestä vuodesta (noin +8.000). Kasvua oli kaikilla
alueilla ja kaikenikäisillä harrastajilla. Siinä missä useat seurat onnistuivat jäsenhankinnassa, Imatralla oli haasteita
löytää potentiaalisia golfareita. Alkeiskurssille osallistui 61 aikuista.
Seuratoiminnan, lajin ja kentän kehittämiseksi päätettiin tutkia mahdollisuutta hakea Leader-rahoitusta ja aloitettiin
hakemuksen ensimmäisen version tekeminen.
Seuran päätöskilpailussa kapteenit kiittivät koko jäsenistön puolesta uuden IG Oy Imatran hallitusta ja kaikkia niitä
tahoja, jotka mahdollistivat golfin jatkumisen Imatralla ja omalla golfkentällä.
Talous
Seuran taloudellisen tuloksen perustana oli tiukka menokuri. Toimikunnat pysyivät hyvin budjetissa. Seuralla ei ole
velkaa ja maksuvalmius on hyvä.
Tilikauden tulos näyttää 8 815,05 euroa ylijäämää. Jäsenmaksutuotot olivat 72 685,88 euroa. Kilpailutoiminnasta kertyi
nettotuottoja 20 764,91 euroa. Suurimmat menoerät olivat IG Imatra Oy:lle maksettu kenttävuokra 58 000 euroa ja liiton
jäsenmaksut 18 282 euroa.
Seuran jäsenmaksut pidettiin vuonna 2020 edelliskauteen nähden ennallaan sekä aikuis- että nuorisojäsenillä. Aikuisten
jäsenmaksu oli 149 euroa. Nuorison jäsenmaksu oli vastaavasti 45 euroa. Liittymismaksuja ei peritty.
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Kilpailu- ja tasoitustoimikunta
Kauden 2020 alussa koottiin tauon jälkeen kilpailu- ja tasoitustoimikunta. Toimikunnan puheenjohtajana toimi Tero
Karvinen ja jäseninä Janne Kallio, Timo Purolahti, Arto Kontro, Lassi Pasanen ja Juuso Huhtiranta. Toimikunnan
tavoitteena oli auttaa kauden kilpailutoiminnan läpiviennissä haasteellisesta kauden aloituksesta huolimatta. Kilpailujen
hankkimisesta ja käytännön järjestelyistä vastasi ensisijaisesti Turkka Ollilainen.
Imatran Golfkentällä pelattiin kauden aikana 31 kilpailua (27 kilpailua vuonna 2019), joista 24 oli ry:n järjestämiä.
Kilpailukierroksia pelattiin kaikkiaan 1550. Lisäksi kauden aikana järjestettiin 8 viikkoa kestänyt viikkokilpailu.
Kilpailumuodot pyrittiin pitämään vaihtelevina, scramble -kilpailut olivat hyvin suosittuja.
Koronapandemia vaikutti osaltaan kilpailu- ja tasoitustoimikunnan toimintaan ja toiminnan kehittämiseen mm.
kokoontumisrajoitusten muodossa, etenkin alkukaudesta.
Nuoriso
Junioritoimintaa lähdettiin heti tammikuussa kehittämään toimintasuunnitelman mukaisesti. Pian talvella kuitenkin selvisi,
että vuosi tulee olemaan haasteellinen koronaviruksen myötä. Vaikka golf on hyvin turvallinen harrastus myös
pandemian aikana, niin suurin haaste kohdistui jäsenhankintaan. Onnistumisia kuitenkin tuli varanhankinnassa, jossa
tavoite ylitettiin. Näin ympärivuotinen ja laadukas toiminta oli turvattu ja osallistumismaksut pystyttiin pitämään lapsille ja
nuorille edullisina. Koko yhteisön juniorimyönteinen ilmapiiri jatkui edelleen hyvällä tasolla.
Pelaajille ja heidän vanhemmilleen järjestettiin tyytyväisyyskysely kauden päätteeksi. Vastauksia saatiin 17 kpl, palaute
oli positiivista. Kokonaisarvosana oli 3,5 /4.
Koulugolfia ei voitu toteuttaa ja se oli suurin syy jäsenhankinnan haasteisiin. Tämän lisäksi jäsenistön keski-ikä jatkaa
nousuaan ja nuoria lapsiperheitä seurassa on vähän. Imatran talousalue on haastava ja perinteiset liikuntaharrastukset
ovat suosittuja. Seuran jäsenten lapsille tarjottiin ilmainen lasten golfkurssi, mutta osallistujia oli alle 10. Tavoitteena oli
lisätä junioreiden määrää ja päästä takaisin 2018 tasolle (100 jäsentä). Vuoden lopussa juniorijäseniä oli 70.
Keväällä koronan takia koulut eivät ottaneet seuroja vastaan liikuntatunneille, mutta golf oli yksi Vuoksenniskan koulun
valinnaiskurssivaihtoehto. Kurssin valitsi 20 oppilasta. Golfkentällä järjestettiin neljä lähiopetuskertaa. Mukana oli kaksi
kertaa myös Pro innostamassa nuoria golfharrastuksen pariin. Haasteena oli kuitenkin opiskelijoiden saaminen mukaan
seuran toimintaan kurssin jälkeen. Viestintään on panostettava jatkossa paremmin. Nyt emme tavoittaneet riittävän hyvin
oppilaiden vanhempia, joilla osaltaan on aina vaikutusta lasten harrastamiseen.
Talvikaudella seuran juniorit harjoittelivat liikuntasalissa perusliikuntataitoja ja Imatran Ukonniemi-areenalla järjestettiin
lajiharjoittelua. Vaikka usealle seuran juniorille golf on ns. kakkoslaji, eli golfia pelataan aktiivisesti vain kesäkaudella,
niin erilaiset tapahtumat ja yksittäiset harjoitukset talvikaudella pitävät heidät mukana ryhmän toiminnassa. Valtion
liikuntaneuvoston teettämän raportin mukaan korona-aika on laskenut merkittävästi lasten liikuntamääriä. Seuran
junioritoimikunta reagoi tähän jo heti keväällä järjestämällä suunnitellut liikunnalliset tapahtumat sekä uudet
kuukausikilpailut liikuntamäärien lisäämiseksi. Palaute vanhemmilta oli erittäin positiivista.
Haasteita on edelleen ohjaajien määrässä, joka on toimintaa jarruttava tekijä tällä hetkellä. Kaudella 2020 junioreja
valmensi kaksi PGA Prota Markku Hietanen ja Mika Sormunen, neljä ohjaajaa ja kaksi kesätyöntekijää. Ohjaajien
määrän lisääminen on tärkeää myös toiminnan jatkuvuuden kannalta.
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Imatran Golf on junioritoiminnan Laatuseura ja ollut aktiivisesti kehittämässä toimintaa myös koko suomigolfin osalta.
Suomen Golfliiton tuki on ollut kallisarvoista. Toiminnan kehittämisessä on tärkeää myös seurayhteistyö alueen
urheiluseurojen ja EKLUn kanssa. Viipurin Golfin (VG) ja KoskiGolfin kanssa järjestettiin yhteisiä tapahtumia ja
koulutuksia.
Kausi 2020 oli uuden kaksivuotisen kehitysjakson alku. Seuraavat kaksi vuotta kehitetään mm. ohjaajille ja lapsille
sähköinen treenipankki, uusi valmennuslinjaus ja uusille ohjaajille aloittavan ohjaajan opas (Coach Card) VG:n ja
KoskiGolfin kanssa. Yhteishankkeen nimi on ”Koutsi hoitaa” ja hanke sai Opetus- ja Kulttuuriministeriöltä (OKM) 15 000
euroa seuratukea. Kausi 2020 oli viides perättäinen vuosi, kun seura sai OKM:n seuratukea.
Seura haluaa opastaa junioripelaajia vastuulliseen toimintaan ja noudattamaan golfin etikettiä. Viime vuonna
vastuullisuusteemana oli ympäristö. Kenttäalueelle asennettiin ötökkähotelleja, ”Topin hotelli” -nimellä aloitteentekijän
Topi Purhosen mukaan. Tämän lisäksi junioripelaajien perheille jaettiin 100 puun taimea istutettavaksi.
Kilpajunnut pelasivat kaudella 2020 Golfliiton Future Tourilla. Kilpapelaajien määrä väheni yhdellä, pelaajia on erittäin
vähän (4 kpl). Menestynein juniori oli Sakari Munnukka, joka mm. voitti Golf Porrassalmen kilpailun ja sijoittui Tahkolla
sijalle 2. Junioreiden kilpailutoimintaa tuettiin edellisten vuosien tapaan maksamalla kilpailumaksut, poletit ja osa
majoituskuluista.
Seuran mestarit 2020: Tyttöjen sarjan voitti Ada Montonen ja poikien sarjan voitti Sakari Munnukka. Pistebogey-sarjan
mestaruuden vei Onni Montonen. Muut palkitut: Kauko Evälahden lahjoittama kiertopalkinto kauden kehittyneimmälle
juniorille ojennettiin Onni Montoselle. Vuorineuvos Pentti Salmen lahjoittama palkinto kauden menestyneimmälle
juniorille ojennettiin Sakari Munnukalle. Sohvin Pytty ahkerasta harjoittelusta, halusta kehittyä ja osallistumisesta
kilpailuihin ojennettiin Alisa Sundille. Ilona Rääpysjärvi palkittiin hyvistä käytöstavoista ja innokkuudesta Manen Maljalla.
Seniorit
Vuosi 2020 oli jo toinen peräkkäinen poikkeusvuosi seuran toiminnassa ja siten myös senioritoiminnassa. Golfyhteisön
pelastusoperaatio onnistui ja toimintaan päästiin kiinni, tosin hieman aikataulusta myöhässä. Kevättalvella maailmalta
rantautunut koronapandemia sekoitti omalta osaltaan suunnitelmia tuoden mukanaan erilaisia rajoituksia.
Senioritoimikunta koottiin edellisvuosia pienempänä. Mukana olivat Ossi Sorjonen (pj), Jouko Hujanen, Harri Malmén,
Reijo Rinkinen ja Raija Sorjonen. Puheenjohtaja edusti senioreita seuran hallituksessa ja toimi aluekoordinaattorina
SGS:n Kaakkois-Suomen alueella.
Kotikentän kilpailutarjonta oli normaalivuosia alemmalla tasolla. Seniorit osallistuivat niihin kuitenkin varsin aktiivisesti.
Kilpailusuoritusten määrässä jäätiin hieman edellisvuoden tasosta. Seuraotteluissa olimme kovassa iskussa.
Kiertopalkinnot VG – IG ja GP – IG -otteluista jäivät talvehtimaan Imatralle. Etenkin voitto suurseura Viipurin Golfista
lämmitti, onhan rakkaan ”vihollisen” voittaminen ollut melko harvinaista herkkua.
SGS:n aluetourilla seniorimme olivat taas aktiivisesti mukana ja menestystä tuli historiallisen paljon. Osakilpailuissa tuli
ykkössijoja ja muita hyviä sijoituksia siinä määrin, että Oulun finaaliin lähti IG:sta peräti 5 senioria, eli kolmannes koko
Kaakkois-Suomen alueen joukkueesta. Finaalissakin tuli menestystä: yksi voitto (Pirjo-Riitta Virta N65) ja pari
kakkossijaa (Harri Virta M70 ja Kari Peltonen M60). Myös muita hyviä sijoituksia saatiin. Edellisten lisäksi maininnan
ansaitsee Golfliiton E-Tourille osallistunut Pauli Mölsä, joka sijoittui tourin 3. osakilpailun kokonaistuloksissa 2. sijalle.
Itäisen Suomen alueella pelattava Saimaa Senior Scramble Tour oli tauolla koronapandemian takia.
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Pelimatkoja ei toteutettu toimintavuoden aikana. Tämä oli varmaan suurin yksittäinen muutos, jonka koronapandemia
aiheutti. Myös talkootoiminta oli normaalia vähäisempää. Talvella seniorit olivat mukana, kun tyhjennettiin irtaimistoa
Rantahovin kiinteistöstä.
Tärkeimmät tiedotuskanavat olivat seuran kotisivut täydennettynä Facebookilla. Myös perinteistä ilmoitustaulua
käytettiin. Toiminnan kustannukset katettiin seuran budjetin antamalla tuella ja kilpailumaksuilla perinteiseen tapaan.
Hyvän kulukurin ansiosta senioritoiminta ei rasittanut seuran taloutta.
Ladygolf
Ladyt tervehtivät ilolla sitä, että golf Imatran omalla kentällä sai jatkua. Naistoimikunnan kauden toiminnassa huomioitiin
Covid -19 pandemia hygienia- ja turvallisuusohjeineen. Alkeiskurssien myötä saimme seuraamme myös uusia
naisjäseniä.
Naistoimikunnan muodostivat Irma Hujanen, ladykapteeni, Anni Hämäläinen, Pirkko Pajari, Katja Rääpysjärvi ja Johanna
Väkeväinen. Toimikunta kokoontui neljä kertaa ja kokouksiin olivat tervetulleita kaikki seuramme ladyt. Pidimme
palavereja golfkummien kanssa myös Naisten kierrosten alussa.
Naisten omat pelikierrokset järjestettiin maanantaisin ajalla 1.6. – 7.9.2020. Kierroksille osallistui yhteensä 166 pelaajaa.
Kilpailuja naisten kierroksilla järjestettiin seuraavasti: 8.6. Mikki-Hiiri, 22.6. Kolmen mailan kisa, 6.7. Puttikisa, 13.7.
Narukisa, 3.8. Naisten kierros HC Saimaalla, 10.8. BestBall, 24.8. Greensome.
Muutaman vuoden tauon jälkeen järjestimme Inkeri Open -kisan 25.7.2020. Mukana oli 26 pelaajaa. Musiikkiesityksen
ja avauslyönnin suoritti Imatran Inkeri Heini Vesterinen. Koristelimme terassin ympäristön vaaleanpunaisin ilmapalloin ja
kaikille osallistujille tarjottiin kuoharit. Sää oli kisan loppupuolella hieman sateinen. Naisten kauden päätöskisa pelattiin
12.9.2020. Mukana oli 20 pelaajaa. Sää oli sateinen koko ajan. Kisan jälkeen saunottiin, syötiin ja jaettiin palkinnot
kauden kilpailuista. Kesä-elokuun ajan oli voimassa Birdie –kisa.
Naisten haku pelattiin 21.7.2020, osallistujia 32. Tapahtumassa oli myös terveystuotteiden esittelyä. Naisten Sunnuntaita
vietettiin 2.8.2020. Järjestimme lähipeliradan ja yllätysarvonnan. 26.9.2020 pelattiin vielä naistoimikunnan ja
golfkummien yhteinen ”Kummikierros”, jonka jälkeen oli kevyt välipala ja kauneustuotteiden esittely.
Yhteisiä pelimatkoja ei toteutettu koronarajoituksista johtuen. Osallistuttiin Golfliiton kampanjoihin: Pelaa 100 pistettä ja
Kierrä 20 kierrosta. Naistoimikunta osallistui klubin edustan siivoustalkoisiin ja kesäkukkien istutukseen ja hoitoon.
Avustimme myös muutamalla alkeiskurssilla pelikoevalvojina. Tiedotimme toiminnastamme seuran kotisivuilla,
Facebookissa ja klubin ilmoitustaululla.
Viestintä
Uutiskirje Mini-Bermuda ilmestyi MailChimp -uutiskirjeohjelmalla. Vuoden 2020 aikana Mini-Bermuda ilmestyi 9 kertaa.
IG –logo elävöitettiin ja lyhyillä videotietoiskuilla tehtiin Imatran Golfia tunnetuksi. Videomainonnalla Facebookissa ja
Instagramissa haettiin yhteisöllisyyttä ja positiivisuutta. Marika Taitokarin toteuttama juniorigolfvideo ”Golf on kivaa” voitti
Golfliiton valtakunnallisen videokisan ja 2000 euron stipendin, joka kohdistetaan junioritoimintaan.
Uusille jäsenille lähetettiin puheenjohtajan tervehdyskirje sähköpostitse kesäkuussa.
Viestinnän välineinä olivat kotisivut (seuran virallinen tiedotus), Facebook, Instagram, sähköinen uutiskirje MiniBermuda, paikallislehdet ja paikallisradio sekä TV.
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Seuran mestaruudet 2020
Miehet A (kolme kierrosta) Henri Salonen
Naiset
Sara Heiskanen
Seniori M36
Petri Siivonen
Seniori Naiset
Arja Nissinen
Seniori M65
Eero Aitala
Reikäpelejä ei pelattu.
Juniorimestarit
Pojat
Tytöt

Sakari Munnukka
Ada Montonen

Muut palkitut
Kapteenin malja myönnettiin Seija Lehtolalle aktiivisesta seuratoiminnasta sekä suuresta työpanoksesta kentän
kukkaistutusten ja ympäristön hoidossa sekä golfkummina toimimisesta.
EKLUn urheilugaalassa tammikuun lopulla palkittiin Hannu Savola 30 vuoden ansiokkaasta taloudenhoitajan työstä ja
Pauli Mölsä vammaisurheilussa menestymisestä ja vammaisurheilun esillä pitämisestä.

