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Tiivistelmä Imatran Golf ry:n hallituksen kokouksesta 16.6.2021 (Teams) 
 
Läsnä   Toni Turkkila  Puheenjohtaja 
  Irma Hujanen  Ladykapteeni 
  Elina Metsi  Golfin vetovoima 
  Katja Rääpysjärvi  Juniorit  
  Hannu Savola  Talous 
  Marika Taitokari  Markkinointiviestintä ja tiedotus 

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

Poissa  Tero Karvinen  Kilpailutoimikunta  
  Ossi Sorjonen   Kapteeni 

 
 
Jäsenasiat 
- Jäsenmäärä kokoushetkellä oli 600, joista aikuisia 519 ja junioreita 81. 
- Alkeiskursseilla on ollut noin 30 henkilöä, joista jäseneksi on liittynyt noin 10. 
- Pelaaja Ensin –kyselyn ensimmäinen osio on toteutettu vieraspelaajille: 25 vastausta. Tulos on hyvä; Suomen 
kyselyssä olevista 70:stä seurasta olemme sijalla 20. ”Yhteisöä voi suositella”. 
- Omille jäsenille ensimmäinen kysely tulee vasta kesäkuun lopulla. 
 
Leader-hanke 
Leader -hankevetäjä Mika Sormunen raportoi tehdyistä toimenpiteistä.  
- Alueellisen yhteistyön lisäämiseksi Mika on ottanut yhteyttä kuntiin: Ruokolahti, Parikkala, Rautjärvi ja Imatra sekä 
EKLUun. On sovittu lajikokeiluista ja erilaisista yhteistyömuodoista. 
- Toimenpiteet eri ryhmien aktivoimiseksi on aloitettu.  
 
Kenttä ja klubi 
- Griinien ilmastonti, kylvö ja jyräys 16.6. ja 17.6. välisenä yönä. 
- Kentän kunnosta saa tietoja/kuvia Instagramista ”IG kentänhoito”. 
- Väylällä 14 oli tehty pahaa jälkeä jollain terävällä esineellä, ilmeisesti maanantai-tiistaiyönä. Korjattava. 
 
Kilpailut ja tasoitus 
- Kilpailukierrosten suhteen etenemme viime vuoden vauhdissa. Kokonaisuus huomioiden vaikuttaisi siltä, että 
heinäkuun loppuun mennessä olemme menossa paremmalle tasolle kuin viime vuonna. 
- Vakioitavien käytäntöjen luomisen suhteen riittää työtä: 
 - kilpailut kalenteriin (hyvissä ajoin) 
 - kilpailukutsut (ajoissa) 
 - kilpailujen markkinointi (ajoitus, kanavat & keinot) 
 - kilpailuinfo (formaatti & julkaisu) 
 - kilpailun läpivienti (ok). 
- Juhannuskilpailuihin 24.6. (aamu & ilta) on jo ilmoittautunut yli 200 pelaajaa. 
- Perjantaina 30.7. klo 16.30 alkaen pelataan 9r ”Hallituksen mestikset”. 
- Lauantaina 31.7. pelataan 35-vuotisjuhlakilpailu. Kutsutaan entisiä kapteeneja ja puheenjohtajia pelaamaan sekä 
osallistujia naapuriseuroista, joista yhdelle edustajalle tarjotaan ilmainen osallistuminen. Viesti: ”mahdolliset muistamiset 
seuratoiminnan kehittämiseen” ja annetaan tilinumero. Pääpalkinto Finnlinesin lahjakortti arvotaan osallistujien kesken. 
Koristelu, kuvausseinä, kuoharitarjoilu.  
- Kauden päätöskisa pelataan lauantaina 18.9. 
- Reikäpelien ajankohta sovittava. 
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Nuoriso ja kilpailevat juniorit  
- Missä ovat junnut? Draiviryhmä alkoi, mukaan tuli yksi juniori. 
- Kesäduunari Maiju vastaa snapchat –tilistä ja muutenkin auttaa some-puolella. 
- Ilmastonmuutosvoima –hankkeen myötä tuli linnunpönttöjä, jotka pitäisi maalata. Ripustetaan mahdollisesti keväällä. 
Ti 6.7. on kaverigolfpäivä. Maalausprojekti tuolloin? 
- Golftempaus junnujen hyväksi järjestetään 18.6. ja 19.6 välisenä yönä. Neljä peluria (Petteri Aunola, Juuso Huhtiranta,  
Henri Tukiainen ja Toni Turkkila) pelaavat väyliä 1-3 klo 18.25 – 07. Yleisö voi osallistua hyvään tarkoitukseen 
veikkaamalla ryhmän pelattujen reikien lukumäärää, yhteenlaskettujen birdie-tulosten lukumäärää sekä mahdollisten 
holareiden määrää. 
 
Seniorit 
- Kuukausikisat ovat menossa. 
- Golf Porrassalmi vieraili Imatralla 8.6. Seurojen välisen ensimmäisen osaottelun voitti IG 395 pistettä. GP keräsi 
kasaan 324 pistettä. Tulokseen laskettiin 10 parasta/seura. 
 
Ladygolf  
- Maanantai-iltojen naisten puolikkaat ovat lähteneet hyvin käyntiin, osanottajia vaihtelevasti. Joka toinen kerta 
tutustutaan johonkin pelimuotoon. 
- Pro Maken kanssa on sovittu kuudesta treeni-illasta torstaisin vaihtelevin teemoin. 
- Naisten Pankki –kilpailu pelattiin 13.6. Irma oli startteri. 21 paria osallistui scrambleen. Tunnelma oli mukava siihen asti 
kun iltapäivällä alkoi kova sade. 
- Seuraava kisa on Inkeri Open 24.7. Markkinoitava isosti. 
 
Seura / Golfin vetovoima 
- Jäsenmäärän kasvattaminen on iso haaste, etenkin 35-45 –vuotiaiden tavoittaminen.  
- Klubin ilmettä ja siisteyttä pitää parantaa.  

 

Markkinointiviestintä ja tiedotus  
- Seuraava Mini-Bermuda julkaistaan 28.6. Pääteemana historia ja vanhat valokuvat. 
- IPV:n edustusjoukkue tulee 5.7. treenaamaan golfkentälle klo 16-18. Marika tekee yhteisvideon molemmille seuroille. 
- Marika rohkaisee hallitusta ja kaikkia jäseniä napsimaan hauskoja/hassuja kuvia pelitilanteista tai kentän reunalta > 
whatsappiin Marikalle. 
 
Kapteenien puheenvuoro 
- Ossi on ilmoittanut jättävänsä hallituksen ja kapteenin tehtävät 1.7. Irma hoitaa kapteenien tehtävät loppukauden. 
Syyskokous valitsee uuden kapteenin. 
- Osanottajien puutteessa 9.6. pidettäväksi suunniteltu First Tee –tapahtuma. siirrettiin pidettäväksi 13.7. Markkinoidaan 
tehokkaammin: lähetetään henkilökohtainen sähköposti viime vuonna aloittaneille sekä mainokset klubille ja someen. 
 
Muut esille tulevat asiat 
- Hannu Savola edustaa seuraamme Itä-Suomen golfseurojen aluekokouksessa Eerikkalassa 18.6. 
- Teemu & Mika auttavat NexGolfin käytössä apua tarvitsevia. Tehtävä ilmoitus nettiin ja klubille. 
- Ykköstiille on kaivattu kelloa, jonka pitäisi olla tulossa lähiaikoina. 


