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Tiivistelmä Imatran Golf ry:n hallituksen kokouksesta 9.8.2021 
 
 
Paikka   Klubi & Etäkokous (Teams) 
 
Läsnä    
Klubi  Toni Turkkila  Puheenjohtaja 

Hannu Savola  Talous 
Mika Sormunen  Leader -hankevetäjä 
Johanna Väkeväinen Sihteeri 

 
Teams  Teemu Eerola  IG Oy Imatra tj 

Katja Rääpysjärvi  Juniorit  
  Marika Taitokari  Markkinointiviestintä ja tiedotus 

 
Poissa  Irma Hujanen  Ladykapteeni 

Tero Karvinen  Kilpailutoimikunta   
Elina Metsi  Golfin vetovoima 

 
 
Jäsenasiat 
- Jäsenmäärä on 607, joista aikuisia 525 ja junioreita 82. 
- Maksamattomia jäsenmaksuja: 18 aikuista ja 6 junioria. Mikäli maksua ei ole tullut 24.8.2021 mennessä, poistetaan 
rekisteristä. 
- Liiton maksun perusteena on jäsenmäärä per 31.8.2021. 
- Alkeiskursseja on pidetty 12 kpl, joista 7 kpl yleisiä ja 5 kpl yksityiskursseja. Green Cardeja on myönnetty yhteensä 52 
kpl. 
- Vuoden 2021 aikana seuraan on liittynyt yhteensä 63 henkilöä. 
- Tarjoushinta 235 €  loppukauden kausipelioikeudesta julkaistaan Uutisvuoksessa 12.8.2021. 
 
- Pelaaja Ensin –kyselyn toinen osa on menossa, kysely umpeutuu 17.8.21. Käytiin läpi kyselyn tuloksia. Tähän 
mennessä 146 vastausta, sijoituksemme 32/78. 
- Kommentteja/toiveita/ehdotuksia: bunkkerit huonoja, opasteita lisää, kenttävessat epäsiistit, ateriavalikoimaa lisättävä, 
esim klubiburgeri, talkoita toivotaan, kenttähenkilökunta on ystävällistä, infotaulut kuntoon. Vapaaehtoistyöhön on 
tarjokkaita. 
 
Vastuualueet  
* Leader-hanke 
Leader -hankevetäjä Mika Sormunen raportoi tehdyistä toimenpiteistä.   
- Mika on ollut yhteydessä Ruokolahden yrittäjiin. Järjestävät lauantaina 21.8. klo 12 tapahtuman FreeSkissä, mm. 
lyödään golfpalloja Saimaaseen. Parikkalassa ke 25.8. klo 17.30-19 järjestetään golftapahtuma. Imatran opettajille on 
tulossa omat tilaisuudet. Kaupungin työntekijöille on tarkoitus järjestää lajiin tutustuminen. 
- Mika oli käynyt 3.8. Kerimäellä, jossa esiteltiin Savon alueen kolmen kunnan (Joroinen, Kerimäki, Rantasalmi) yhteistä 
Leader-hanketta golfin edistämiseksi. Paljon hyviä ideoita ja toimintamalleja.  
 
Kenttä ja klubi 
- Kenttä on hienossa kunnossa. Hyvää palautetta on saatu myös vierailijoilta. Ainoa ja iso miinus ovat MÄKÄRÄISET, 
joita tänä kesänä on ollut erityisen paljon. Jos sama meno jatkuu ensi vuonna, on pakko tehdä jotain: karkoittimia tms. 
kentälle, etenkin rangelle. 
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Kilpailut ja tasoitus 
- Kauden päätöskisa pelataan lauantaina 18.9.2021 alkaen esim. klo 11.00. Pelien jälkeen juhla, jonka paikkaa ollaan 
valitsemassa. 
- Reikäpelien ajankohdasta odotetaan edelleen tietoa kilpailutoimikunnalta. 
 
Nuoriso ja kilpailevat juniorit  
- Kausi on ollut haastava, erityisesti mäkäräisten takia. Junnut ovat jääneet tulematta harkkoihin. Lisäksi muut 
harrastukset (pesäpallo) ottavat aikaa. 
 
Ladygolf  
- Naisten kierroksia on pelattu maanantaisin, osanottajia vaihdellen 5-11 ladya. Joka toinen kerta pelataan 
normikierrokset, joka toinen jokin pelimuoto. Maanantaina 2.8. vierailtiin Rauhan kentällä (koko kierros), kuusi 
osallistujaa. Takaysi pelataan joka kuukauden ensimmäisenä torstaina. 
- Kilpailuja on järjestetty: Inkeri Open 24.7. (34 osallistujaa) ja Naisten Haku 5.8. (24 osallistujaa). Inkeri Open ja 
Lappeenrannassa viikkoa aiemmin käyty Kaunis Veera pelattiin yhteiskisana, jossa viiden parhaan pisteet ynnättiin. 
Ensimmäisen kiinnityksen kiertopalkinto Weera-Inkeriin sai Imatran Golf. 
- Naisten kauden päätöskisa pelataan lauantaina 11.9. 
 
Seura / Golfin vetovoima 
- Klubin siistimistalkoot pidettiin 22.6. Paikalla oli neljä jäsentä ja kaksi junnutyöntekijää. Hyvää jälkeä syntyi.  
- Todettiin, että klubin sisätiloja pitää kehittää ja viihtyvyyttä parantaa. Marika ja Toni jatkavat keskustelua kenttäyhtiön 
hallituksen kanssa.  

 

Markkinointiviestintä ja tiedotus  
- Seuraava Mini-Bermuda tehdään kauden päätyttyä. 
 
Muut esille tulevat asiat 
Kaupunkiottelu Tahkolla 3.-4.9.2021 
- Päätettiin osallistua perinteiseen Itä-Suomen kaupunkiotteluun kuuden henkilön joukkueella. Aluekokoukseen 
osallistuvat Irma Hujanen ja Hannu Savola. 


