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Tiivistelmä IG ry:n naistoimikunnan kokouksesta torstaina 17.2.2022 

Paikka Imatran Urheilutalo 

Läsnä Irma Hujanen 

Anni Hämäläinen 

Jaana Kähö 

Pirkko Pajari 

Johanna Väkeväinen 

 

1 Ajankohtaista 

Toivotimme naistoimikunnan uuden jäsenen Jaana Kähön tervetulleeksi toimintaan mukaan. 

Seuran liikuntavuoro Kosken koululla on ollut koronatauolla. Jumppa alkoi uudelleen 15.2. Liikuntavuoro järjestetään myös koulujen 

hiihtolomaviikolla (vko 9). 

Itä-Suomen Ladykapteenien vuoden ensimmäinen kokous on pidetty (etänä). Sieltä terveiset, että viime syksyltä peruuntunut 

ladytapahtuma pidetään Imatralla lauantaina 21.5.2022. Seuraava Itä-Suomen alueen ladykapteenien kokous on 11.4. Kaikkien Itä-

Suomen alueen kapteenien ja ladykapteenien tapaaminen järjestetään Kotkassa 14.-15.5. 

Kentällä on tarkoitus järjestää talkoita, kapteenit organisoivat. 

 

2 Naisten kierrokset 

Naisten kierroksien pelaamista jatketaan. Ehdolla maanantai- tai keskiviikkoilta, vahvistettava. Pelataan erilaisia pelimuotoja, ei 

kilpailla. Harjoitellaan merkkausta ja pistelaskua. Aloittelijat saavat aloittaa oransseilta lähtöpaikoilta. 

 

3 Golfkummit 

Irma päivittää golfkummitilanteen. Hommattava myös mieskummeja. 

 

4 Kilpailut 

* Inkeri Open järjestetään. Tiedossa on, että Kaunis Weera Lappeenrannassa pelataan sunnuntaina 17.7.2022. Tähän ja muihin 

tiedossa oleviin tapahtumiin perustuen, ehdotamme seuraavia päiviä Inkeri Openiin (prioriteettijärjestyksessä): 

 - 9. tai 10.7.22 

 - 30. tai 31.7.22 

 - 6. tai 7.8.22. 

Kisa alkaa klo 10. Ehdotamme yhteislähtöä. Pyydämme kilpailutoimikuntaa vahvistamaan päivän. 

* Naisten Haku jonain iltana naistenviikolla heinäkuussa. 

* Tiedossa on, että Naisten Pankki –kisa järjestetään perjantaina 22.7.22 alkaen klo 10. 

* Naisten päätöskisa päätettiin järjestää lauantaina 10.9.22 klo 13 alkaen. 
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5 Itä-Suomen ladykapteenien ja naistoimikuntien tapaaminen Imatralla lauantaina 21.5.2022 

 

- Tälle vuodelle liiton myöntämä 1000 € Itä-Suomen alueelle käytetään la 21.5.22 Imatralla. Itä-Suomen ladykapteenit ja 

naistoimikuntien jäsenet kutsutaan Imatran Kylpylään, jossa yhteinen palaveri/koulutus pidetään klo 10-12, lounas klo 12-12.30, ja 

pelit alkavat kentällä klo 13.30 alkaen. Klubille on järjestettävä monipuolista välipalaa. Odotusarvo on noin 20-25 osallistujaa? 

 

 6 Muut asiat 

- Tarjolla oli Golfliitolta pilottiseurahakemus ”Naiset pelaamaan”. Päätimme, että nykyolosuhteissa projekti olisi liian suuri meidän 

kokoiselle yhteisölle, emme ilmoittaudu. 

- Naisten kesän pelimatkasta päätetään seuraavassa kokouksessa. 

- Oy:lle kysymys, onko klubin tilojen ”kasvojenkohotus” edistynyt? Valkotaulut, maalaus, tavaroiden raivaus jne.? 

- Oy vastaa opettamisesta ja kursseista, mutta naistoimikunta voi olla mukana jatkossa, kun sitoutetaan aloittelevia pelaajia jäämään  

harrastukseen. Me emme opeta, mutta esimerkiksi kenttäkäyttäytyminen ja/tai pistelasku ym. tulisi yhteistuumin jaettua. 

 

7 Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 20.4.2022 klo 17. Paikka ilmoitetaan myöhemmin. 


