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Tiivistelmä Imatran Golf ry:n hallituksen kokouksesta 9.9.2021 
 
Paikka   Klubi & Etäkokous (Teams) 
 
Läsnä    
Klubi  Irma Hujanen  Ladykapteeni, sihteeri  
                             Elina Metsi                         Golfin vetovoima 

Hannu Savola  Talous 
Mika Sormunen  Leader -hankevetäjä                

                            Teemu Eerola                     IG Oy Imatra tj 
 
   
Teams                  Toni Turkkila                      Puheenjohtaja 
                             Tero Karvinen                    Kilpailutoimikunta 

Katja Rääpysjärvi  Juniorit  
  Marika Taitokari  Markkinointiviestintä ja tiedotus 
 
Poissa  Johanna Väkeväinen         Sihteeri   

 
Jäsenasiat 
- Jäsenmäärä 31.8.2021 on 596, joista aikuisia 516 ja junioreita 80. Tämän perusteella maksut liittoon. 
- Vuoden 2021 aikana seuraan on liittynyt yhteensä 68 henkilöä. 
- Keskusteltiin erilaisista tarjouspaketeista, joilla saataisiin lisää jäseniä alkeiskurssin jälkeen: peliseteleitä, lajikokeilua   
  pari viikkoa, jonka jälkeen voi jatkaa jäsenyyttä tai irtisanoutua, Rangecard-pelioikeus 1kk vakuutuksella tms. 
Valmistellaan erilaisia vaihtoehtoja Oy:n kanssa keskusteltavaksi ja päätettäväksi. 
- Käytiin läpi Pelaaja Ensin –kyselyä. Valtakunnallisesti olemme sijalla 28, Itä-Suomen alueella viides ( 16 seuraa ). 
Kenttä on saanut hyvää palautetta ja on Itä-Suomen alueella neljännellä sijalla! 
 
Vastuualueet  
 
* Leader-hanke 
- Leader -hankevetäjä Mika Sormunen raportoi tehdyistä toimenpiteistä.  
- Tapahtumia: Ruokolahdella aktiviteettipuisto perheille 21.8., jossa arvottiin alkeiskurssi ensi vuodeksi. Parikkalassa  
  tutustumispäivä jalkapallojoukkueelle ja vanhemmille.  
- Harrasteviikko ammattioppilaitoksella: 15 opiskelijaa käynyt kokeilemassa golfia. 
- Opettajat innostuivat, joten ensi keväänä on tarkoitus järjestää alkeiskursseja Saimaan ammattiopiston henkilöstölle. 
- Suunnitelmissa opiskelijoiden käyttö eri projekteihin yhteistyössä EKLU:n kanssa. Esim. markkinointitutkimus tai  
  työharjoittelu seuratoimintaan liittyen. 
- Hankevetäjä vierailee syyskuussa kaikkien koulukeskusten iltapäiväkerhoissa. 
- TyHy- tapahtumat opettajille ja kaupungin henkilöstölle siirtyvät ensi kevääseen koronarajoitusten vuoksi. 
 
Kenttä ja klubi 
- Tämän syksyn aikana raivataan Immalanjärven puoleisten väylien metsäaluetta ja kaisloja rannoilta. Matti Luostarinen 
tulossa Imatran kaupungilta määrittämään alueet ja antamaan luvat raivaukseen tulevalla viikolla. Tavoitteena mm. 
väylän 17 perkaus, väylien 5 ja 6 lyöntipaikkojen taustat, näkyvyyttä väylälle 8 ja rangen takaosan avaus tulotielle. 
 
Kilpailut ja tasoitus 
- Kisoja on ollut muutama enemmän kuin edellisenä vuonna.  
- Isoimmissa kilpailuissa osallistujia on ollut kuitenkin vähän. Kuuma kesäkin saattoi vaikuttaa. Kilpailukierroksia  
  tällä hetkellä 861. 
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- Seuran mestaruuskisat (28.-29.8.) olivat viikkoa myöhemmin kuin yleensä. 
- Reikäpelit käynnissä. 
- Ensi kesän kilpailukalenteri suunnitellaan talvella hyvissä ajoin ja laitetaan järjestelmään kilpailukutsuineen. 
 
Nuoriso ja kilpailevat juniorit  
- Harjoitusryhmät ovat olleet aika pieniä. Viestintää mietittävä, jotta tavoitetaan uusia jäseniä. 
- Junioreiden päättäjäiset ovat  8.10. 
- OKM:n projekti päättyy tänä vuonna, joten uusi tuen suunnittelu alkaa. Hakemus jätettävä joulukuussa. 
 
Seniorit 
- Senioritiimi on hoitanut kuukausikisat itsenäisesti ja osallistujia on ollut hyvin. 
- Senioritoiminnan vetäjä ja toimikunnan jäseniä tarvitaan ehdottomasti, koska seniori-ikäisiä on seurassamme paljon. 
- Seuramme seniorit ovat menestyneet hienosti SSS Tourin alueen kisoissa. Imatran Golf on paras seura v. 2021. 
 
Ladygolf  
- Naisten kierrokset päättyivät viikolla 36.  
- Naisten kauden päätöskisa ja kauden päättäjäiset  la 11.9.  
- Herrasmiesgolfarin valinta julkaistaan seuran päätöskisan yhteydessä 18.9. 
 
Seura / Golfin vetovoima 
- Klubialueen ja toiminnan kehittämistä on tehtävä faktojen perusteella yhteistyössä Oy:n kanssa ensi talven aikana. 
 
Markkinointiviestintä ja tiedotus  
- Seuraava Mini-Bermuda tehdään kauden päätyttyä. 
 
Kapteenien puheenvuoro 
- Kapteenin malja jaetaan päätöskisan yhteydessä.  
- Kapteenien päivillä ollut esillä golfseuran sääntöjen päivittäminen. Sääntöehdotus tällä hetkellä lausunnolla Golfliitossa.  
  Vahvistamisen jälkeen IG ry voi myös keskustella ja päättää sääntöjen päivittämisestä. 
    
Muut esille tulevat asiat 
- Kaupunkiottelussa Tahkolla 4.9. oli seuraamme edustamassa kuusi hallituksen ja toimikuntien jäsentä.  
- Imatran Golf  järjestää v. 2025 kaupunkiottelun.  


