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Tiivistelmä Imatran Golf ry:n hallituksen kokouksesta 25.3.2021 
 
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 
- Jäsenmäärä on nyt 571, joista aikuisia 505 ja junioreita 66.  
- Käytiin läpi pienimuotoista jäsengallupia, jonka hallituksen jäsenet tekivät puhelimitse maaliskuussa. Tulokset 
julkaistaan kotisivuilla. 
 
Kenttä ja klubi 
- Kentällä on vielä runsaasti lunta. Mika Kontra on käynyt kentällä, jossa tilanne vaikuttaa hyvältä. Mika aloittaa työt 
1.4.21. 
- Naisten pukuhuoneen vessaprojekti on hyvässä vauhdissa. Kauden aloitukseen mennessä uusi vessa on valmis. 
 
Kilpailut ja tasoitus  
- Tero Karvinen on laatinut seuralle kilpailuohjeen (ei kilpailumääräys). 
- Kilpailuja on saatu jo hyvä setti. Ilmoitetaan varmat NexGolfissa ensi tilassa. 
- NexGolfin kautta on mahdollisuus pitää viikkokilpailuja. 
 
Koulutus 
- Sääntökoulutusta on tulossa. 
 
Nuoriso ja kilpailevat juniorit  
- Hyväksyttiin junnujen kilpailukorvausehdotus, on sama kuin aiemmin. 
- Useita rahoitushakemuksia on laadittu. Kaupungin toiminta-avustus on jätettävä viimeistään 6.4.21. 
- Ukonniemi Areenan tähänastiset vuorot laskutetaan huhtikuussa junioreilta ja aikuisilta 50/50. Loppukevään 
harjoitusvuorot on peruttu koronan takia. 
- Kaikki junnutreenit ovat tauolla. 
- Junnuille ja heidän perheilleen on ostettu yksi kausikortti simulaattoriin. 
- Kaksi kesätyöntekijää on rekrytoitu, hakemuksia tuli 7. Valituiksi tulivat Ilona Rääpysjärvi ja Topi Purhonen. 
- Seuraa informoitiin IG Oy Imatran kokouksessaan tekemästä päätöksestä, että alle 12-vuotiaat saavat pelata ilmaiseksi 
vanhempiensa kanssa (aikuisen kausimaksun oltava maksettu). 
 
Seniorit 
- Neljän hengen tiimi vetää senioritoimintaa tulevalla kaudella = joustava kuvio, joka tarkentuu vielä. Uuden vetäjän 
etsintä jatkuu. 
- Toimintasuunnitelma on valmis, se on melko kilpailuvoittoinen. 
- Jos rajoituksia ei ole, tehdään pelireissu jollekin lähikentälle. 
- Seuramatka Turkkiin toteutuu, mikäli tilanne niin sallii. 
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Ladygolf  
- Naistoimikunta piti vuoden ensimmäisen kokouksensa 22.3.21. Kokousmuistio löytyy materiaalipankista kotisivuilta. 
Seuraava kokous on huhtikuussa. Kokoukseen ovat kaikki ladyt tervetulleita. 
- Päätettiin aloittaa naisten puolikkaat toukokuussa maanantai-iltaisin. Lisäksi pelataan takaysi joka kuukauden 
ensimmäisenä torstaina. 
- Ladykapteeni Irma Hujanen hoitaa golfkummilistan päivityksen. 
 
Seura  
- Tervehdyskirje seuran uusille jäsenille on tekovaiheessa.  Käytiin läpi sisältöä. Pyritään mahdollisimman 
ytimekkääseen tekstiin. Tehdään kaksi versiota: 1) aloittelijalle ja 2) seuraan toisesta klubista tulleelle. Kirjeestä infoa 
myös seuraavassa Mini-Bermudassa. 

 

Markkinointiviestintä ja tiedotus  
- Seuraava Mini-Bermuda lähetetään huhtikuun puolivälissä.  
- Päätettiin ostaa markkinointipalveluita Tarja Turkkilalta. Pystytään käyttämään vanhoja pohjia parannettuina uudella 
logolla ja värivalinnoilla. 
 
Kapteenien puheenvuoro 
- Kapteenien roolia avattava. 
- Kapteenit voivat palkita seura-aktiiveja esim. logopaidalla tai logopalloilla. 
 
Muut esille tulevat asiat 
- Koronasta johtuen pidetään kevätkokous toukokuun loppupuolella tai kesäkuussa. Hybridimalli – voi osallistua myös 
etäyhteydellä. 
- Suomen Golfliitolla on vastuullisuusohjelma (https://golf.fi/seuroille/vastuullisuus/). Seuraväen on syytä tutustua 
aiheeseen, vaikka teema kerrallaan. 
- Edustuspelaajien kulukorvausohje on päivitettävä. 
 
Ajankohtaista 
 
* Leader-hanke 
- Kokouksessa ei vielä ollut tietoa Leader-hankkeen läpimenosta, sillä myönteinen päätös saatiin vasta seuraavana 
päivänä, 26.3.2021. Seura sai kahden vuoden rahoituksen työntekijän palkkaukseen. Lisätietoa kotisivulla. 
 
*Juhlavuosi 
- Uudet seuratekstiilit ovat tulleet Intersportiin sovittamista varten. Jäsenistöä varten laitetaan kuvat ja mitat Mini-
Bermudaan samoin kuin ohjeet aikataulusta ja koronaturvallisesta sovituksesta. Intersportin kanssa on sovittu, että 
valmiit paidat toimitetaan kentälle, mutta maksu Intersportiin sovitettaessa. 
- Iskulause –kilpailuun on tullut runsaasti ehdotuksia. Valinnasta ilmoitetaan seuraavassa Mini-Bermudassa. 
- Mietintään yhtenäinen työasu (T-paita) toimikuntien jäsenille, kullekin toimikunnalle oma värinsä. 
 
 

https://golf.fi/seuroille/vastuullisuus/

