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TIIVISTELMÄ IMATRAN GOLF RY:N HALLITUKSEN KOKOUKSESTA 10.1.2022 
 
Paikka   Teams -etäkokous 
 
Läsnä  Toni Turkkila                      Puheenjohtaja 
  Irma Hujanen  Ladykapteeni, varapuheenjohtaja 
                             Tero Karvinen                    Kilpailutoimikunta 
  Roman Reijonen  Markkinointiviestintä ja tiedotus 
  Reijo Rinkinen  Kapteeni 

Katja Rääpysjärvi  Juniorit 
Hannu Savola  Talous 
Jani Sund  Golfin vetovoima 
Mika Sormunen  Leader -hankevetäjä   

                         Johanna Väkeväinen         Sihteeri 
 
Poissa  Teemu Eerola  IG Oy Imatra  

 
 

* Järjestäytyminen 
Hallitus järjestäytyi seuraavasti: Toni Turkkila jatkaa puheenjohtajana, Irma Hujanen on varapuheenjohtaja ja 
ladykapteeni, Reijo Rinkinen on kapteeni, Hannu Savola jatkaa talousvastaavana, Tero Karvinen vetää 
kilpailutoimikuntaa, Katja Rääpysjärvi jatkaa juniorivastaavana, Jani Sund vastaa golfin vetovoimasta, Roman Reijonen 
hoitaa viestintää ja Johanna Väkeväinen jatkaa sihteerinä. Seniorivetäjä on edelleen etsinnässä. Varajäseniksi valittiin 
Jani Sund ja Roman Reijonen. 

 
* Talousasiat 
Jäsenmaksulaskut on päätetty tänä vuonna lähettää jäsenille sähköpostitse. Tehdään kotisivuille ja tiedotuskanaviimme 
ilmoitus, jossa jäseniä pyydetään päivittämään yhteystietonsa, etenkin sähköpostiosoitteet. Tavoitteena on lähettää 
laskut tammikuun aikana. Maksuaika 21 päivää. Postin kautta lasku menee niille, jotka sen erikseen haluavat sekä niille, 
joiden sähköpostia ei löydy järjestelmästä. 
 
* Jäsenasiat 
- Jäsenmäärä kokoushetkellä oli 609, joista miehiä oli 433 ja naisia 176. Juniorijäseniä (alle 21-v.) oli 77. 
- Koronatilanne on vaikuttanut harjoitusvuoroihin sekä Ukonniemi Areenalla että koulujen liikuntasaleissa. Liikuntasalit 
ovat poissa käytöstä, jonka vuoksi Mikan vetämät jumpat sekä junioreiden sisäliikuntatreenit on jouduttu perumaan. 
 
 * Kenttä 
- Sähkölinjojen uudistaminen on edistynyt. Kenttämestarin mukaan kenttä on talvehtinut hyvin. 
 
* Kilpailut ja tasoitus 
- Toimikunnan aktivoituminen on alussa. Kilpailukalenteri pyritään saamaan valmiiksi ja järjestelmään maaliskuun 
loppuun mennessä.  Hallitus suositti kiertuekisojen (WAGC, Naisten Pankki) järjestämistä, vaikka ne eivät ole tuoneet 
toivottuja osanottajamääriä. Ne kuitenkin elävöittävät toimintaa ja tuovat näkyvyyttä, eivätkä taloudellisesti tuota tappiota. 
- Paikallissäännöt pitää päivitystä, tiedoissa on puutteita. Huomioitava uusien tuloskorttien painatuksen yhteydessä. 
 
* Nuoriso ja kilpailevat juniorit 
- Rahoitushakemuksia on jätetty. 
- Pyritään saamaan ohjelma ja aikataulut valmiiksi ennen kauden alkua. 
- Tavoitteena on saada uusia juniorijäseniä lajin pariin. Tuotava esiin, mitä juniorijäsenen etuja kuuluu jäsenmaksuun. 
- ”Draivia kouluun” -ohjelmaa tullaan viemään Imatran ja Ruokolahden kouluihin (Mika Sormunen ja Suvi Turkkila). 
- Seurayhteistyötä viritellään.  
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* Seniorit 
--- Mika Sormunen kutsuu koolle senioritoimikuntaan ilmoittautuneet. tarkoituksena luoda tulevan kauden ohjelma ja 
saada toiminnalle vetäjä. Uusien jäsenien rekrytointi. 
 
* Ladygolf 
- Jaana Kähö tulee naistoimikuntaan Katja Rääpysjärven tilalle. 
 
* Golfin vetovoima 
- Uuden vetäjän Jani Sundin tehtävänä on edistää toimikuntien yhteistyötä osallistumalla eri toimikuntien toimintaan ja 
toimimalla linkkinä yhteistyön edistämiseksi. Varmistaa, että uudet golfarit eivät jää väliinputoajiksi siirryttäessä pelaajan 
polulla seuraavalle askeleelle ja että kaikille golfareille välittyy riittävästi tietoa yhteisömme tarjoamista 
mahdollisuuksista. Jani kerää aktiivisesti palautetta golfin vetovoimasta niin eri pelaajaryhmiltä kuin golfyhteisön 
ulkopuolelta sekä raportoi kerätystä palautteesta toimikunnille ja hallitukselle. 
 
* Kapteenit 
- Uusille jäsenille annettavat tervetulokirjeet on päivitettävä talven aikana. 
- Kapteenin kierroksia voi toteuttaa = vieraileva kapteeni saa pelata ilmaiseksi kierroksen seuran kapteenin kanssa, 
kunhan asia on etukäteen sovittu. 
- Kapteenit valtuutettiin tutustumaan alkukesän aikana lähialueen seuroihin, erityisesti KartanoGolfiin, joka on saanut 
Idän alueen parhaat pisteet Pelaaja ensin -kyselyssä.  
 
* Muut esille tulevat asiat 
- Toimintaohjeen ja kotisivujen päivitykset ohjelmassa. 
- Seuraava Mini-Bermuda suunnitellaan julkaistavaksi 2 kk:n sisällä. 
- Matkustusohjesääntö  on entisen mukainen: km-korvaus on 0,25 €, omavastuu 20 km. Junioreiden matkustussääntö 
vahvistetaan erikseen. 
 


