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Tiivistelmä Imatran Golf ry:n hallituksen Teams-kokouksesta 21.3.2022 
 
 
Läsnä  Toni Turkkila                      Puheenjohtaja 
  Irma Hujanen  Ladykapteeni, varapuheenjohtaja 
                             Tero Karvinen                    Kilpailutoimikunta 
  Reijo Rinkinen  Kapteeni 
  Roman Reijonen  Markkinointiviestintä ja tiedotus 

Katja Rääpysjärvi  Juniorit 
Jani Sund  Golfin vetovoima   

                         Johanna Väkeväinen         Sihteeri 
 
  Teemu Eerola  IG Oy Imatra 
  Mika Sormunen  Leader –hankevetäjä  
 
Poissa   Hannu Savola  Talous 
 

 
 
Jäsenasiat 
- Jäsenmäärä kokoushetkellä oli 601, josta naisia 174.  Juniorijäseniä on 71. 
- Liikuntavuorot jäsenille Kosken koululla jatkuvat 26.4.2022 asti. 
- Ukonniemi Areenan viimeinen harjoitusvuoro aikuisille ja junnuille on 3.4.2022. 
 
Kenttä 
- Kenttämestarin mukaan kenttä on talvehtinut hyvin. 
- Klubin yleisilmettä fiksataan kevyesti. 
- Kahvion palveluita pyritään kehittämään. 
 
Kilpailut ja tasoitus 
- Kilpailukalenteri alkaa olla melko täynnä, mutta jotain vielä mahtuu.  
- Liiton suositus mestiksien järjestämisajankohdaksi on 20.-21.8.2022. 
 
Koulutus 
- Huhtikuussa pidetään NexGolf –koulutus. 
 
Nuoriso ja kilpailevat juniorit 
- Kesätyöntekijöiden(2) haku on avattu, toistaiseksi kaksi hakemusta tullut. 
- Suunnitteilla yhteistyökuvioita VG:n kanssa: leiri ym. 

 
Seniorit 
- Jouni Urpalainen on lupautunut senioritoimikunnan vetäjäksi/puheenjohtajaksi. Jounille aktivoidaan seniori -
sähköpostiosoite. 
- Suunnitteilla pelimatka keväällä, esillä mm. Kotka, Rönnäs jne. 
- Marja-Leena Kurittu päivittää senioreiden facebook-sivustoa. 
 
Golfin vetovoima 
- Suunnitellaan avajaistapahtumaa. Päiväksi päätettiin su 15.5.2022. Lisää tietoa tulossa lähiaikoina. 
- Seurapaidat hankittavissa Intersportin kautta. Infoa kotisivuilla. Paitoja ei tule myyntiin proshopiin.  
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Markkinointiviestintä ja tiedotus 
- Tehdään hallituksen uusista jäsenistä esittelyn someen. 
- Tehdään mainos golfin alkeiskurssista. 
- Tehdään kenttä/väyläesittely. 
- Tulevista tapahtumista videoita  ja kuvia, jäsenedut, kilpailukalenteri jne. 
- Toukokuussa jakoon mainos junnujen golfkursseista. 
- Seuraava Mini-Bermuda julkaistaan huhtikuussa. Pyritään julkaisemaan 4 kertaa tänä vuonna. 
    
Golfkummit 
- Kapteenit ovat päivittäneet golfkummien yhteystiedot kotisivulle. Kummiringissä on sekä nais- että miesgolfareita 
pelikavereiksi aloitteleville pelureille.  Kummeilla on tärkeä rooli uuden golfarin sitouttamisessa lajiin, keinoina muun 
muassa alkeiskurssin jälkeen kentälle mahdollisimman nopeasti, harjoittelun aloitus, kummikierrokset, puolikkaita 
kierroksia jne. 
 
Kevätkokous 
- Päätettiin pitää seuran kevätkokous torstaina 21.4.2022 klo 18 Imatran kylpylässä. Kokoukseen voi osallistua myös 
etäyhteydellä.  Kokouskutsu tulee kotisivulle ja Uutisvuokseen. 
 
 


