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Tiivistelmä Imatran Golf ry:n hallituksen kokouksesta (hybridi) maanantaina 17.5.2021 
 
Läsnä klubilla     Toni Turkkila  Puheenjohtaja 
  Ossi Sorjonen   Kapteeni 

Johanna Väkeväinen Sihteeri 
 
Teemu Eerola  IG Oy Imatra tj 
Mika Sormunen  Leader -hankevetäjä 

 
Mukana etänä Tero Karvinen  Kilpailutoimikunta   
  Hannu Savola  Talous 
  Marika Taitokari  Markkinointiviestintä ja tiedotus 

 
Poissa  Irma Hujanen  Ladykapteeni 
  Elina Metsi  Golfin vetovoima 
  Katja Rääpysjärvi  Juniorit 
 

 
 
Jäsenasiat 
- Jäsenmäärä on 580, joista aikuisia 513 ja junioreita 67. Kuluvalla viikolla oli tullut 3 uutta jäsentä, jotka eivät ole vielä 
tilastossa. 
 
Leader-hanke 
- Leader -hankevetäjäksi on valittu Mika Sormunen. Työsopimus allekirjoitettiin11.5. ja Mika aloitti työt kentällä 17.5. 
Toimenkuva on laadittu. Toni on esimies, paitsi Leader -hankkeen osalta esimies on Irma Hujanen. Tutustuminen 
toimintaan ja työnopastus ovat menossa. 
- Mika esittäytyi hallitukselle. 
 
Kenttä ja klubi 
- Kenttä on hienossa kunnossa. Omien jäsenien lisäksi vieraspelaajia on ollut kiitettävästi. 
- 1.6. lähtien koko henkilöstö on vahvuudessa. 
- Kentälle kaivataan kukkaistutuksia: terveiset Oy:lle. 
  
Kilpailut ja tasoitus 
- Avauskisa pidettiin lauantaina 8.5. Päiväksi sattui todella huono sää. Tuloslaskennassa oli ongelmia (NexGolf?). 
- Golftempaus junnujen hyväksi pelataan pe-la 18.-19.6 välisenä yönä. Neljä peluria pelaa kolmella mailalla kolme 
väylää illasta aamuun 12 tuntia klo 19-07. 
- Lauantaina 31.7. pelataan 35-vuotisjuhlakisa. 
- Yhteistyössä Rauhan kentän kanssa pelataan seuraottelu 4.-5.9., IG lauantaina, HCS sunnuntaina. 
 
Koulutus 
- Tero Karvinen on suorittanut tuomarikortin. 
 
Nuoriso ja kilpailevat juniorit  
- Kolmannen kesätyöntekijän haku on menossa. EKLUlta saatiin avustusta. 
- Ilona Rääpysjärvi aloittaa kesätyöntekjänä 1.6. 
- Vanhempien info järjestettiin pidettiin lauantaina 15.5., poikkeuksellisesti etäyhteyden kautta  
- Future Tour –kisat pidettiin 15.-16.5. Yksilökisassa 15.5. oli 74 osallistujaa ja parikisassa 16.5. oli 28 osanottajaa. 
Kilpailun johtaja oli liiton puolesta, Mika Sormunen oli tuomari, Toni Turkkila startteri. 
- Sunnuntaina 23.5. on kansallisen golfviikon junnupäivä: happening rangella. 
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Seniorit 
- Tiistaina 25.5. pelataan ensimmäinen kuukausikilpailu. 
- Kaikki kilpailut löytyvät NexGolfista. 
- Yhteistyötä HC Saimaan kanssa viritellään keskiviikkona 19.5. 
 
Ladygolf  
- Naistoimikunta kokoontui 17.5. juuri ennen hallituksen kokousta. Käytiin läpi kesän toimintaa ja jaettiin naisten 
puolikkaille vastuuhenkilöt. 
 
Seura / Golfin vetovoima 
- Kotisivujen päivitys on edelleen menossa. 

 

Markkinointiviestintä ja tiedotus  
- Seuraava Mini-Bermuda lähetetään kesäkuussa. Pääteemana historia ja vanhat valokuvat. 
- Slogan –kilpailun voitti Toni Koppasen ehdotus ”Putin verran parempi paikka”. 
- Kehitetään ”Seurassa tapahtuu” –kalenteri, joka julkaistaan kerran viikossa kotisivuilla ja facebookissa. 
- Flyerit ovat menossa painoon, jakelu viikolla 21. 
- Lehtimainos tarjouspaketista to 20.5. Uutisvuoksessa. 
- Tekeillä in uusi IG –puhelinsovellus, jolla saa tietoa kaikista viestintäkanavista niin halutessaan. 
 
Kapteenien puheenvuoro 
- Kapteenit järjestävät ensimmäisen First Tee –tapahtuman 9.6.2021. 
 
Muut esille tulevat asiat 
- Valmisteltiin 20.5. pidettävää kevätkokousta. 
- Open house golfista kiinnostuneille: Touko- ja kesäkuussa joka maanantai klo 19-20 kentällä on mahdollista kokeilla 
ilmaiseksi golfia Mika Sormusen opastuksella. 


