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Toimintakertomus 2021 
 
Yleistä 
 
Vuosi 2021 oli Imatran Golf ry:n 35. toimintavuosi.  Kenttä avattiin kausikorttilaisille 21.4.2021 ja kaikille pelaajille 
23.4.2021, suoraan kesäviheriöillä. Kesä muistetaan hyvin aurinkoisena ja kuumana. Osalla Suomen kentistä oli 
haasteita kuivuuden kanssa, mutta kenttämme oli hyvässä kunnossa koko kesän. 
 
Seuran juhlavuotta varten suunniteltiin juhlavuoden logo sekä slogan ”Putin verran parempi paikka”. Juhlakilpailu 
järjestettiin 31.7. ja mukana oli kutsuttuna myös lähiseurojen edustajat. Kauden päätöskilpailun jälkeen järjestettiin 
juhlavuoden kunniaksi iltajuhla Imatran kylpylässä.  
 
Kenttäyhtiön kahden edellisvuoden haasteet heijastuivat myös seuran toimintaan. Juhlavuosi edesauttoi uutta Imatran 
golfyhteisön taivalta. Positiivista kehitystä auttamaan seura haki vuosille 2021-2022 Leader -avustusta työntekijän 
palkkaamiseen. Hanke hyväksyttiin ja Lisää lyöntejä -hanke käynnistettiin toukokuussa. Hankkeen kustannusarvio oli 71 
500,00 euroa ja sen myötä seuralle palkattiin 70 % työmäärällä hankevetäjä. Hankevetäjäksi valittiin Mika Sormunen. 
Hankkeen tavoitteena on tuoda lajia esille Imatralla ja lähialueilla sekä lisätä eri-ikäisten ihmisten hyvinvointia liikunnan 
avulla.  
 
Hallintoon ja järjestelmiin kohdistui myös muutoksia. GolfBox toiminnanohjausjärjestelmästä siirryttiin NexGolf 
järjestelmään. Pitkäaikainen kirjanpitäjämme jäi eläkkeelle ja uuden tilitoimiston kanssa ryhdyttiin rakentamaan talouden 
raportointia ja kirjanpitoa. Junioritoimikunnan Kousi hoitaa OKM-hankkeen myötä seuralle julkaistiin oma mobiilisovellus. 
Mobiilisovellus kokoaa kaikista seuran viestintäkanavista tiedot sovellukseen ja näin ihmiset, jotka eivät käytä sosiaalista 
mediaa, pääsevät myös osaksi tätä viestintää. Seuran hallitus alkoi arkistoida kaikki asiakirjat vain sähköisesti Microsoft 
Teams -sovellukseen. 
 
 
Organisaatio 
 
Kevätkokous pidettiin 20.5.2021 hybridikokouksena klubilla ja etäyhteydellä (Teams).  Kokouksessa käsiteltiin ja 
päätettiin tilinpäätösasiat kaudelta 2020. Läsnä klubilla oli 5 seuran jäsentä, etäyhteydellä 9 jäsentä. Korona-pandemia 
näkyi osallistujamäärässä. 
 
Syyskokous pidettiin 30.11.2021 Imatran Kylpylässä. Kokouksessa päätettiin vuoden 2022 talousarvio, liittymis-, kilpailu- 
ja jäsenmaksujen suuruus sekä vuoden 2022 hallituskokoonpano. Kokoukseen osallistui 22 seuran jäsentä sekä 
etäyhteydellä kuusi jäsentä. 
 
Kaudella 2021 kentän Prona toimi Markku Hietanen. Toiminnantarkastajina toimivat Anne Arponen ja Pekka Ruokonen, 
varatoiminnantarkastajina Pirkko Pajari ja Lasse Vihavainen. 
 
Seuran toiminnasta vastasi vuonna 2021 hallitus, joka koostui seitsemästä (7) varsinaisesta jäsenestä ja kahdesta (2) 
varajäsenestä. Vuoden aikana pidettiin 11 hallituksen kokousta. Kokoukset pidettiin pääsääntöisesti Teams-yhteydellä.  
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Lisäksi IG Oy Imatran kanssa pidettiin lokakuussa yksi yhteinen kokous/keskustelutilaisuus, jonka aiheena oli yhteisten 
toimintojen selkeyttäminen ja vastuunjako. 
 
 
Hallituksen jäsenet vastuualueineen olivat: 
 
Varsinaiset jäsenet  

Toni Turkkila  Puheenjohtaja 
Tero Karvinen  Kilpailutoimikunta 
Elina Metsi        Seura 
Hannu Savola  Talous 
Ossi Sorjonen  Kapteeni & Seniorit (1.7.2021 asti) 
Marika Taitokari  Tiedotus 
Katja Rääpysjärvi     Nuoriso 

Varajäsenet  
Irma Hujanen  Ladykapteeni, varapuheenjohtaja 
Johanna Väkeväinen Sihteeri 

 
Jäsenistö 
 
Jäsenmäärä 31.8.2021 oli 596 jäsentä (587 vuonna 2020), joista aikuisia 516 ja junioreita 80. Jäsenten keski-ikä on 52,1 
vuotta. Naisia on 29 % jäsenistä. Vuoden 2021 aikana seuraan liittyi 68 uutta jäsentä.  
 
 
Talous 
 
Seuran taloudellisen tuloksen perustana oli tiukka menokuri. Toimikunnat pysyivät hyvin budjetissa. Seuralla ei ole 
velkaa ja maksuvalmius on hyvä. 
  
Tilikauden tulos näyttää 7 863,08 euroa ylijäämää. Jäsenmaksutuotot olivat 50 695,00 euroa. Tulot pienenivät 
edellisvuodesta 7 000 euroa, koska jäsenmaksua pienennettiin 99 euroon. Nuorison jäsenmaksu säilyi ennallaan 45 
eurona. Kilpailutoiminnasta kertyi nettotuottoja 23 588 euroa. Suurimmat menoerät olivat IG Oy Imatralle maksettu 
kenttävuokra 30 000 euroa ja liiton jäsenmaksut 15 843 euroa. Vuonna 2020 jäsenmaksu oli 15 800 euroa.  
  
OKM -projekti oli yhteisenä KoskiGolfin ja Viipurin Golfin kanssa.  Meidän osuutemme oli 5 000 euroa ja 
omarahoitusosuutemme 1 070 euroa. 
  
Seura sai Leader -tukea Mika Sormusen palkkaamiseksi. Tästä aiheutui seuralle kuluja 23 145 euroa, joista jälkikäteen 
saamme tukea noin 18 288 euroa. Kuluissa on mukana lomarahavaraus noin 1 900 euroa, lomarahan sijasta työntekijä 
saa 2 viikon loman. Saatava tuki on kirjattu tilisaamisiin. 
 
 
Golfin vetovoima 
 
Golfareiden määrä valtakunnallisesti jatkoi kasvua toista vuotta putkeen. Rekisteröityneitä golfareita on Suomessa yli 
157 000. Määrä kasvoi kuudella prosentilla vuoteen 2020 verrattuna ja kasvua tuli kaikista ikäluokista. Merkittävin syy 
kasvuun on lisääntynyt vapaa aika korona-pandemiasta johtuen. Moni ei ole tiedostanut, että Suomen Golfliitto on 
Suomen suurin lajiliitto. 
 
Imatran golfseuran jäsenmäärä kasvoi vuodesta 2020 ja loppuvuodesta 2021 rikottiin myös minimitavoitteena ollut 600 
jäsenen raja. Kasvu ei kuitenkaan ollut samassa suhteessa koko Suomen golfareiden määrän kasvuun.  
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Vuonna 2021 otettiin uudelleen käyttöön Pelaaja Ensin -palautetyökalu yhdessä kenttäyhtiön kanssa. Työkalun avulla 
kerättiin seuran jäseniltä sekä vieraspelaajilta kommentteja mm. kentästä, klubin toiminnoista, kilpailuista, hintatasosta ja 
tunnelmasta. Edellisen kerran työkalua oli käytetty vuonna 2017. Tiivistetysti palautteen voi jakaa neljään osaan: 
 
Vahvuudet: Kenttä on hieno ja hyvin hoidettu, viheriöiden kunto, uusi terassi, lähtöaikoja saa helposti ja hinnoittelu. 
Heikkoudet: Proshopin valikoima, kahvion tarjonta ja opetustoiminta. 
Uhat: Opasteet kentällä, lähipelialue, bunkkerit ja ikääntyvä jäsenistö. 
Mahdollisuudet: Klubitalo ja tunnelma yhteisössä. 
 
Vapaassa palautteessa mäkäräiset koettiin erittäin häiritseviksi ja jopa esteeksi pelaamiselle. Vieraspelaajat antoivat 
hyvää palautetta sujuvasta pelaamisesta ja caddiemastereiden toiminnasta. 
 
 
Kilpailu- ja tasoitustoimikunta 
 
Toimikunnan puheenjohtajana toimi Tero Karvinen ja jäseninä Janne Kallio, Timo Purolahti, Arto Kontro, Sari Peltonen ja 
Juuso Huhtiranta. Kilpailujen hankinnasta ja ideoinnista vastaavat IG Oy ja Ry yhteistyössä. 

Imatran golfkentällä kilpailutoiminta ja kilpailuihin osallistuminen oli aktiivista, kilpailukierroksia pelattiin kaikkiaan 1815 
kpl, missä on lisäystä edellisvuoteen yli 250 kierrosta. Ry:n järjestämissä kilpailuissa kenttää kierrettiin 1402 kierroksen 
verran, vireät seniorit vastasivat osaltaan tästä 302 kierroksen verran. Ry:n kilpailujen kierroksista reilusti yli puolet kertyi 
erilaisista pari- tai joukkuekilpailuista. Kauden aikana järjestettiin yhteensä 34 kilpailua, joista 27 oli ry:n järjestämiä. 

Kauden aikana pyrittiin järjestämään vaihtelevasti erilaisia kilpailuja ja pelimuotoja. Erilaiset joukkuekilpailut ovat olleet 
hyvin suosittuja, kun taas yksilökilpailujen vetovoima hiipuu edelleen. Lisäksi kauden aikana järjestettiin 8 viikkoa 
kestänyt viikkokilpailu. 

NexGolfin käyttöön ottaminen ja käytön opetteleminen kauden kynnyksellä aiheutti omaa päänvaivaa eikä 
jälkipuheiltakaan aina vältytty, mutta haasteista ja palautteista on otettu opiksi ja toimintaa pystytään parantamaan 
tulevalle kaudelle. 

 

Nuoriso 
 
Junioritoimintaa lähdettiin heti tammikuussa kehittämään toimintasuunnitelman mukaisesti, huomioiden edelleen vallitseva 
koronapandemia. Vaikka golf on hyvin turvallinen harrastus myös pandemian aikana, niin suurin haaste kohdistui 
jäsenhankintaan. Onnistumisia kuitenkin tuli varanhankinnassa, jossa tavoite ylitettiin. Näin ympärivuotinen ja laadukas 
toiminta oli turvattu ja osallistumismaksut pystyttiin pitämään lapsille ja nuorille edullisina. 
 
Imatran Golf ry sai Leader -hankkeen kautta palkattua seurakehittäjän, jota oli tarkoitus hyödyntää uusien juniorijäsenten 
hankintaan. Koulugolftapahtumia ei voitu keväällä toteuttaa kouluilla ja se oli suurin syy jäsenhankinnan haasteisiin. 
Tämän lisäksi jäsenistön keski-ikä jatkaa nousuaan ja nuoria lapsiperheitä seurassa on vähän. Seuran jäsenten lapsille 
tarjottiin ilmainen lasten golfkurssi, mutta osallistujia oli toivottua vähemmän. Tavoitteena oli lisätä junioreiden määrää ja 
päästä takaisin 2018 tasolle (100 jäsentä). Vuoden lopussa juniorijäseniä oli 80. 
 
Keväällä Vuoksenniskan yläkoulun 200 oppilasta kävi tutustumassa lajiin. Osallistujille tarjottiin erillistä nuorten golfin 
peruskurssia ja kurssin suorittikin kolme nuorta. Lisäksi uutuutena kesällä oli lapsi-vanhempi ryhmä, jossa tutustuttiin 
golfiin leikin varjolla. Kesätyöntekijöitä palkattiin kolme ja he toimivat ryhmissä apuopettajina, suunnittelivat ja toteuttivat 
tapahtumia sekä tekivät viestintää. Kesän aikana harrasteryhmissä kävi yhteensä noin 20 lasta ja nuorta. Lisäksi 
järjestettiin mm. kaverigolftapahtuma, jossa golfia harrastavat juniorit saivat tuoda kavereita tutustumaan lajiin. Uutena 
konseptina testattiin myös juniori-vanhempi -Touria. Tarkoitus on jatkaa näiden tapahtumien järjestämistä tulevallakin 
kaudella. 
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Pelaajille ja heidän vanhemmilleen jaettiin kauden päätteeksi Viipurin Golfin kanssa yhdenmukainen palautekysely, jossa 
on nelikenttä ”lisää/muuta/vähennä/poista”. Vastauksia saatiin jokaisesta harrasteryhmästä, palaute oli pääsääntöisesti 
positiivista ja toimintaa pidettiin tarkoituksenmukaisena. 
 
Talvikaudella seuran juniorit harjoittelivat liikuntasalissa perusliikuntataitoja ja Imatran Ukonniemi-areenalla järjestettiin 
lajiharjoittelua. Vaikka usealle seuran juniorille golf on ns. kakkoslaji, eli golfia pelataan aktiivisesti vain kesäkaudella, niin 
erilaiset tapahtumat ja yksittäiset harjoitukset talvikaudella pitävät heidät mukana ryhmän toiminnassa. 
 
Haasteita on edelleen sekä junioreiden että ohjaajien määrässä, joka on toiminnan kehittymistä jarruttava tekijä. Kaudella 
2021 junioreja valmensi kaksi PGA Prota Markku Hietanen ja Mika Sormunen, kolme ohjaajaa ja kaksi kesätyöntekijää. 
Ohjaajien määrän lisääminen on tärkeää toiminnan jatkuvuuden kannalta.  
 
Imatran Golf on junioritoiminnan Laatuseura ja ollut aktiivisesti kehittämässä toimintaa myös kansallisesti yhteistyössä 
Suomen Golfliiton kanssa. Toiminnan kehittämisessä on tärkeää myös seurayhteistyö alueen urheiluseurojen ja EKLUn 
kanssa. Viipurin Golfin (VG) ja KoskiGolfin kanssa järjestettiin yhteisiä tapahtumia ja koulutuksia.  
 
Kausi 2021 oli kaksivuotisen kehitysjakson toinen vuosi ja Koutsi hoitaa -hanke saatiin päätökseen vuoden lopussa. 
Hankkeessa kehitettiin ja otettiin käyttöön mm. uusi valmennuslinjaus ja uusille ohjaajille aloittavan ohjaajan opas (Coach 
Card) yhteistyössä VG:n ja KoskiGolfin kanssa. Kausi 2021 oli kuudes perättäinen vuosi, kun seura sai OKM:n seuratukea. 
 
Seura haluaa omalta osaltaan opastaa junioreita vastuulliseen toimintaan ja noudattamaan golfin etikettiä. Vuoden 2021 
aikana vastuullisuutta toteutettiin linnunpönttöjä maalaamalla ja asentamalla ne kentän ympäristöön lintujen ja pelaajien 
iloksi.  
 
Kilpajunnut pelasivat kaudella 2021 Golfliiton Future Tourilla. Kilpapelaajien määrä lisääntyi yhdellä (yht. 5 kpl). 
Menestynein juniori oli Ada-Matilda Montonen, joka mm. sijoittui toiseksi Iitti Golfin kisassa. Junioreiden kilpailutoimintaa 
tuettiin edellisten vuosien tapaan maksamalla kilpailumaksut, poletit ja osa majoituskuluista.  
 
Seuran mestarit 2021: Tyttöjen sarjan voitti Ada-Matilda Montonen ja poikien sarjan voitti Sakari Munnukka. Pistebogey-
sarjan mestaruuden vei Onni Montonen. Muut palkitut: Kauko Evälahden lahjoittama kiertopalkinto kauden 
kehittyneimmälle juniorille annettiin Ilona Rääpysjärvelle. Vuorineuvos Pentti Salmen lahjoittama palkinto kauden 
menestyneimmälle juniorille ojennettiin Ada-Matilda Montoselle. Sohvin Pytty ahkerasta harjoittelusta, halusta kehittyä ja 
osallistumisesta kilpailuihin ojennettiin Sakari Munnukalle. Lassi Karvinen palkittiin hyvistä käytöstavoista ja 
innokkuudesta Manen Maljalla. 
 
 
Seniorit 
 
Vuosi 2021 elettiin edelleen koronapandemian varjostaessa yhteiskunnan eri toimintoja, tosin vaikutukset 
golfharrastukseen olivat onneksi melko vähäisiä. 

Senioritoiminnan osalta tilanne oli se, että syksyllä 2020 pidetyssä syyskokouksessa ei löytynyt senioritoiminnalle ja -
toimikunnalle vetäjää. Toiminnan jonkinasteiseksi varmistamiseksi talvella 2021 Ossi Sorjosen aloitteesta koottiin tiimi, 
joka sitoutui hoitamaan tulevan kauden seniorikilpailut ja seuraottelut. Tiimiin kuului entisen toimikunnan aktiiveja: Ossi 
Sorjonen, Jouko Hujanen, Reijo Rinkinen ja Raija Sorjonen. Tällä joukkueella saatiin kauden seniorikilpailut hoidetuiksi. 
Kiitokset mukana olleille tärkeästä työstä. 

Kilpailut: 

* Perinteiset kuukausikilpailut pelattiin touko-, kesä-, heinä-, elo- ja syyskuussa. 
* Seuraottelukumppaneina olivat Golf Porrassalmi ja Viipurin Golf. 
* Holiday Club Golf Saimaan kanssa kisattiin ”Naapurikisa”-scramble touko- ja elokuussa.  
* Heinäkuussa pelattiin juhlavuoden teemalla kolmen kierroksen IG Senior Showdown. 
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* Kausi päätettiin syyskuussa kolmen mailan kisalla. 
* Senioreiden pelimatkoja ei toteutettu toimintavuoden aikana.  
 

Ladygolf 
 
Naistoimikunta järjesti yhdessä golfkummien kanssa toimintaa erityisesti seuran naisjäsenille. Naistoimikunnan 
muodostivat  Irma Hujanen, ladykapteeni, Anni Hämäläinen, Pirkko Pajari, Katja Rääpysjärvi ja Johanna Väkeväinen.  
Toimikunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa ja piti lisäksi suunnittelupalavereja tarpeen mukaan golfkummien 
kanssa Naisten kierrosten alussa. 

Naisten omia pelikierroksia järjestettiin maanantaisin ajalla 17.5. – 6.9.2021, yhteensä 17 kertaa. Lisäksi järjestettiin 
neljä kierrosta takaysillä neljänä torstaina ajalla 3.6 - 2.9. Naistenkierroksille osallistui yhteensä 144 pelaajaa. Golfin eri 
pelimuotoja kokeiltiin pienimuotoisina kilpailuina seuraavasti: 
 14.6.    Valssi 
 28.6.    Mikki Hiiri 
 12.7.    Narukisa 
 26.7.    Puttikisa 
   2.8.    Naisten kierros HC Saimaalla 
   9.8.    Kolme mailaa 
 23.8.    Best ball 
 
Inkeri Open järjestettiin 24.7.2021. Mukana oli 34 pelaajaa  (vieraspelaajia 14 ). Avauslyönnin suoritti Imatran Inkeri 
Sanna Ilonen.  Sää oli aurinkoinen. Kilpailu oli samalla seuraottelu Viipurin Golfin ladyjen kanssa. Imatran Golfin ladyt 
voittivat kaksiosaisen kilpailun ja uusi kiertopalkinto Weera-Inkeri -norppapatsas jäi vuodeksi Imatralle.  
Naisten kauden päätöskisa pelattiin 11.9.2021 kauniissa syyssäässä. Mukana oli 18 pelaajaa. Kisan jälkeen saunottiin, 
syötiin ja jaettiin palkinnot kauden kilpailuista. Koko kauden ajan oli voimassa Birdie –kisa, jonka voitti Pirkko Pajari. 
 
Naisten Sunnuntaina 13.6.2021 järjestettiin kaikille avoin Naisten Pankki -kilpailu. Osallistujia oli yhteensä 42, joista 
miehiä 23. Naisten haku pelattiin 5.8.2021. Osallistujia 12 paria. Yhteisiä pelimatkoja emme toteuttaneet 
koronarajoituksista johtuen.                                   
 
Juhlavuoden kunniaksi naistoimikunta päätti aloittaa Herrasmiesgolfarin valinnan antaakseen tunnustusta hyvästä 
golfetiketistä. Vuoden 2021 Herrasmiesgolfariksi valittiin Mika Huotilainen, joka sai palkinnoksi punaisen stetsonin. 
 
Naistoimikunnan jäsenet hoitivat kesäkukkien istutuksen ja osittain myös niiden kastelun. Lisäksi raivattiin hieman klubin 
edustaa. Ladykapteeni oli mukana Itä-Suomen ladykapteenien verkostossa tehden yhteistyötä alueen muiden seurojen 
ladykapteenien kanssa. Toimikunnan tiedotuskanavina olivat  seuran kotisivut, Facebook ja klubin ilmoitustaulu. 
 
 
Viestintä 
 
Vuoden 2021 aikana Mini-Bermuda ilmestyi 7 kertaa. IG:n 35 -juhlalogo oli näkyvästi käytössä koko juhlakauden. 
Videomainonnalla Facebookissa ja Instagramissa haettiin yhteisöllisyyttä ja positiivisuutta juhlavuoden siivittämänä, 
muutenkin sometusta harrastettiin aktiivisesti. Viestinnän välineinä olivat kotisivut (seuran virallinen tiedotus), Facebook, 
Instagram, sähköinen uutiskirje Mini-Bermuda, paikallislehdet ja appi, joka yhdisti kaikki sometilit. 

 
Seuran mestaruudet 2021 
 
Miehet  A  Panu Kosonen 
Naiset    Sara Heiskanen  
Seniori M50  Mika Suomalainen 
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Seniori Naiset 50  Sari Peltonen 
Seniori M65  Eero Aitala 
 
Juniorimestarit 
 
Pojat    Sakari Munnukka  
Tytöt    Ada-Matilda Montonen 
PB-sarja   Onni-Oliver Montonen 
 
Reikäpelimestarit 
 
Miehet   Panu Kosonen 
Naiset    Sara Heiskanen 
 
Muut palkitut 
 
Menestyneimpänä juniorina palkittiin Ada-Matilda Montonen  ja kehittyneimpänä juniorina Ilona Rääpysjärvi. 
 
Suomen Golfliiton seura-ansiomerkit myönnettiin Toni Turkkilalle ( kultainen), Pekka Ruokoselle (hopeinen) ja Ossi 
Sorjoselle (hopeinen). 
 
Kapteenin malja annettiin Timo ”Naku”  Purolahdelle. Kapteenisto perusteli valintaansa Nakun iloisella olemuksella sekä 
aktiivisesta toiminnasta erilaisten pelien järjestelyissä, tunnetuimpana nimikkokisa ”Naku Open”. 
 


