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Tiivistelmä naistoimikunnan kokouksesta 2/2021 

Aika Keskiviikko 21.4.2021 klo 17.30-18.40 (Teams) 

Läsnä Irma Hujanen  Ladykapteeni 

Anni Hämäläinen 

Pirkko Pajari 

Katja Rääpysjärvi 

Johanna Väkeväinen Sihteeri 

 

Ajankohtaista & yleistä 

- Kenttä avataan (takaysi) kesäviheriöin kaikille pelaajille perjantaina 23.4.21. Ajanvaraus NexGolfissa. 

- Naisten pukuhuoneen toinen WC valmistuu ennen kentän avausta. Vanhaan vessaan saadaan uusi käsienpesuallas. 

- Leader-hanke > toiminnanjohtajan haku etenee. 

- Halukkuutta klubin ympäristön mahdollisiin kukkaistutustalkoisiin löytyy, mikäli tarvetta on. 

Naisten kierrokset 

- Naisten kierrokset pelataan joka maanantai alkaen klo 18, kokoontuminen terassilla klo 17.30. Aloitetaan maanantaina 17.5.21. 

- Parillisilla viikoilla pelataan erilaisia pelimuotoja, parittomilla viikoilla normaali puolikas. Jos kausi jatkuu syyskuun puoliväliin, 

ehditään pelata erilaisia kisamuotoja kuusi kertaa. Pelimuodot päätetään seuraavassa kokouksessa. 

- Toiveiden mukaan kerran kuussa pelataan lisäksi takaysi, aina kuukauden ensimmäisenä torstaina. 

- Aikataulu julkaistaan kotisivuilla sekä lisäksi Facebookissa ja naisten vessan seinällä. 

- Pirke on luvannut hoitaa kesällä Rauhan kentällä pelattavan naisten kierroksen järjestelyt. 

Golfkummit 

- Irma on käynyt läpi golfkummilistaa ja tehnyt tiedustelusoittoja. Naistoimikunnan jäsenten lisäksi kummeiksi ovat lupautuneet Seija 

Lehtola, Marja-Leena Kurittu, Lea Markkanen ja Marita Ahvo. 

- Joka kierrokselle nimetään yksi vastuullinen kummi. Irma hoitaa ensimmäisen vuoron 17.5.21. 

Kilpailutoiminta 

- Naisten Pankki – hyväntekeväisyyskilpailun osakilpailu saatiin Imatralle. Se pelataan naisten sunnuntaina 13.6.21. Kilpailumaksu 

on 60 € (IG jäsenet 50 €), josta 30 € menee hyväntekeväisyyteen. 

- Inkeri Open pelataan lauantaina 24.7.21 Imatralla. Kaunis Veera pelataan sunnuntaina 18.7.21 Lappeenrannassa. Viipurin Golfin 

kanssa on sovittu, että nämä kaksi kilpailua pelataan yhteiskisana siten, että lasketaan viiden parhaan yhteistulokset. Infoa kisoista 

lähetetään lähiseuroille. Harkitaan kiertopalkinnon hankkimista. 

- Naisten hakua tarjotaan elokuun ensimmäiselle viikolle: iltakisa, takaysi, makkaranpaistoa. 

- Birdie –kisa pelataan läpi kesän. Birdiepuu jälleen naisten pukuhuoneessa. 

- Kapteenit organisoivat First Tee –kisat kesäkuun alussa ja elokuun alussa. 

- Itä-Suomen kapteenien palaverissa ideoitiin erilaisia haastekisoja: esim. pelaa mahdollisimman monen pelikaverin kanssa. 

Yritetään kehitellä meille eri haaste joka kuukaudelle. Palataan toukokuun kokouksessa. 

Pelimatkat 

- Liiton myöntämää aluerahaa harkitaan käytettäväksi yhteiseen tapahtumaan, johon liittyisi Hyvän Tuulen golfkisa Annilassa 

lauantaina 7.8.21  ja yöpyminen Anttolanhovissa.6.-7.8.21 (8-h kämpät). 

- Irma oli saanut pelimatkatarjouksen Tahkolta 20-25 hengelle. Tarjoushintaan 260 €/henkilö kuuluisi kahden yön majoitus, ruokailut 

ja green fee. Mökit 10 hengelle. Matkat omilla autoilla. Vahvasti harkintaan, ajankohtaa mietittävä. 

Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään maanantaina 17.5.2021 klo 16.30 klubilla ennen naisten kierrosta. Kutsu & esityslista nettisivuille ja 

facebookiin, kaikki ladyt ovat tervetulleita. 


