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Tiivistelmä IG ry:n hallituksen kokouksesta maanantaina 21.2.2022 klo 17.00 
 
Paikka   Miksa-Tili, Mansikkala 
 
Läsnä  Toni Turkkila                      Puheenjohtaja 
  Irma Hujanen  Ladykapteeni, varapuheenjohtaja                              
  Reijo Rinkinen  Kapteeni 

Katja Rääpysjärvi  Juniorit 
Hannu Savola  Talous 
Jani Sund  Golfin vetovoima   

                         Johanna Väkeväinen         Sihteeri 
 
  Teemu Eerola  IG Oy Imatra 
  Mika Sormunen  Leader –hankevetäjä 
  
Etäyhteydellä Tero Karvinen                    Kilpailutoimikunta 
 
Poissa   Roman Reijonen  Markkinointiviestintä ja tiedotus 
 

 
 
Jäsenasiat 
- Kosken koulun liikuntavuorot jäsenille on päästy aloittamaan jälleen 15.2. lähtien. 
- Keskusteltiin pelimatkoista. Suunnitelmana on, että seniorit toteuttavat matkan keväällä toukokuussa ja seura syksyllä 
syyskuussa. Lisäksi naistoimikunta suunnittelee naisille suunnattua pelimatkaa jossain vaiheessa kautta. 
 
Rekrytointisuunnitelma 
- On mietitty tuotteita, junioripainotteisesti. 
- Suunnitteilla jäsenille suunnattu kauden avaustapahtuma toukokuussa. 
-Testataan ”Jäsen tuo kaverin kentälle pelaamaan” – konseptia. Muutama väylä, maksuton uusille tyypeille. 
- ”Avoimet ovet” tullaan pitämään joka toinen maanantai (2h). Mainoksia kaupungin infotauluihin 
- Lähipelitestirata myös aikuisille. 
 

Kenttä 
- Voimalinjojen uusinta on menossa. ISS on tehnyt oman osuutensa. Kenttämestarin mukaan nurmi voi hyvin lumen alla. 
- Keväällä pidetään parit talkoot , kenttähenkilökunta ja kapteenit organisoivat. 
- Klubin sisustaminen on kesken. 
 
Kilpailut ja tasoitus 
- Kilpailukalenteria on alettu päivittää.  
- Inkeri Openin päivämääräksi sovittiin sunnuntai 10.7. 
- Kilpailuohje pitää päivittää seuraavaan kokoukseen mennessä. 
- Paikallissäännöt saatava ajantasaisiksi ennen kauden alkua. 
- Reikäpelit alkavat aikaisemmin kuin viime kaudella, jotta saadaan voittajat selville ennen mestiksiä. 
- Kilpailujen palkintojen jaon yhteydessä on valvottava, että yli 100 €:n palkinnoista tehdään verottajalle ilmoitus. 
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Koulutus 
- Huhtikuussa pidetään NexGolf –koulutus. 
 
Nuoriso ja kilpailevat juniorit 
- Junioreiden kulukorvaukset pidetään samana kuin edellisvuonna. Ainoa muutos on polettien lisäys. 
- Kesätyöntekijöiden(2) hakuprosessi on laitettava liikkeelle:  mieluiten golftaustaa omaavat  ja iältään 15 v tai alle. 
 
Seniorit 
- Ensimmäinen palaveri pidetty. Mika Sormunen oli kutsunut koolle senioritoimikuntaan ilmoittautuneet Pekka Ruokosen, 
Jouni Urpalaisen, Marja-Leena Kuritun ja Esa Veikkasen, kutsuttuna paikalla oli myös kapteeni Reijo Rinkinen. Vetäjän 
paikka on edelleen auki.  Seuraava kokous on 9.3.  
- Kesälle on tulossa runsaasti ohjelmaa, mm. SSS Tour on 19.5. Imatralla. 
- Ulkomaan  pelireissua ei järjestetä. 
- Toimikunnan kokousmuistiot löytyvät materiaalipankista. 
 
Ladygolf 
- Naistoimikunta piti kauden ensimmäisen kokouksen 17.2. 
- Naisten kierrokset päätettiin pitää maanantai-iltaisin, aloitus toukokuussa. 
- Irma päivittää golfkummitilanteen. 
 
Golfin vetovoima 
Ideoita golfin vetovoiman kasvattamiseksi: 
- Suunnitelmallisuus > oltava liikkeellä hyvissä ajoin, jotta vältetään aikataulukonfliktit 
- Kaikki ryhmät mukaan > innostus  
- Uusien golfareiden mukaanotto > yhteisöllisyys 
- Toiveena 5-6 reiän kierroksia hiljaiseen aikaan 
- Tiedottaminen > pitää käyttää hyväksi sellaisia vaihtoehtoja, joita ihmiset lukevat.  
 
Markkinointiviestintä ja tiedotus 
- Seuraava Mini-Bermuda julkaistaan maaliskuussa. 
- Suunnitellaan vapaasti käytettävissä olevaa kuvapankkia.  
- Suunnitteilla dronella toteutettava kenttäesittely sitten kun sähkölinjauudistus on saatu valmiiksi. 
    
Kapteenien puheenvuoro 
- Kapteenit esittivät huolensa siitä, että suunnitteilla on vain 1-päiväisiä alkeiskursseja. Kurssin jälkeinen toiminta on 
elintärkeää, jatko on välttämätöntä. 
 
Muut esille tulevat asiat 
- Logopaitoja tilataan, ensimmäinen satsi huhtikuussa? Ilmoitus kotisivuille. 
- Kevätkokous pidetään huhtikuussa, päivää ei vielä sovittu. 


