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Tiivistelmä Imatran Golf ry:n hallituksen kokouksesta 2.5.2022 
 
Paikka   Klubi & Teams 
 
  Toni Turkkila                      Puheenjohtaja (Teams)   
  Reijo Rinkinen  Kapteeni 
  Roman Reijonen  Markkinointiviestintä ja tiedotus (Teams) 

Katja Rääpysjärvi  Juniorit 
Hannu Savola  Talous 
Jani Sund  Golfin vetovoima   

                         Johanna Väkeväinen         Sihteeri 
  Teemu Eerola  IG Oy Imatra 
  Mika Sormunen  Leader –hankevetäjä  
 
Poissa  Irma Hujanen  Ladykapteeni, varapuheenjohtaja 

Tero Karvinen                    Kilpailutoimikunta 
 
 
Jäsenasiat 
- Jäsenmäärä kokoushetkellä oli 603. 
- Viikolla 19 alkaa ensimmäinen alkeiskurssi. Ilmoittautuneita on 10. 
- Päätettiin lanseerata uusi kategoria uusille liittyville jäsenille: 

Alkeiskurssi, green card, Imatran Golfin seurajäsenyys ja 9 reiän pelikerros golfkummin kanssa 
aikuiset 159 €. 

 
Kenttä/IG Oy Imatra 
- Range avattiin perjantaina 29.4.22  ja takaysi (kausikorttilaisille) 2.5.22. 
- Pidetään kahdet kenttätalkoot: to 5.5.22 klo 17-19 ja ti 10.5.22 klo 17-19. 
- Kentän sähkölinjojen viimeistely on pääosin tehty. 
- Kulku ykköstiille muuttuu. 
- Klubin maalaus on menossa. 
- Neljä  caddiemasteria on valittu kesätöihin. 
 
Kilpailut ja tasoitus 
- Kilpailukalenteri alkaa olla viimeistelty 

o Lisätään vielä kuukausikilpailut ja reikäpelit 
o Tarkastetaan kilpailukutsut 
o Toimitsijat on nimetty jo lähes kaikkiin kilpailuihin 

 
- Kauden avauskilpailu pelataan lauantaina 7.5.22 klo 11 alkaen, 9 r, pariscramble, väliaikalähdöt. 
 
Koulutus ja opetustoiminta 
- Mika Sormunen ja Sohvi Aitala valittiin Imatran Golfin pro:iksi kaudelle 2022.  
 
Nuoriso ja kilpailevat juniorit 
- Junioriohjaajia tarvitaan lisää. Tilanteen korjaamiseksi ollaan lähettämässä seuran vanhempia junioreita Golfliiton 
ohjaajakoulutukseen. Mietitään, miten ohjaustunneista voisi palkita? 
- Sohvi Aitala ottaa vastuulleen Tiikerit ja Draivi -ryhmät, valmennukset torstai-iltaisin. Mika Sormunen valmentaa Teho-
ryhmää.  
- On viritelty yhteistyötä naapuriseurojen kanssa: kolmen seuran junnutour IG-VG-KoskiGolf. 
- Seuran junioritoimintaan on palkattu kaksi nuorta: Juuso Mattila (16 v.)/kesäkuu ja Jenna Lipsanen (15 v.)/heinäkuu.  
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Seniorit 
- Kauden kisakalenteri on julkaistu. 
- SSS Tourin toinen osakilpailu pelataan Imatralla 19.5.22. 
 
Ladygolf 
- Kauden tapahtumakalenteri löytyy materiaalipankista muistiosta 2/22. Se täydentyy ja julkaistaan erikseen 
ryhmäopetusten varmistuttua. Mahdollinen matka lisätään ohjelmaan.  
- Naisten kierrokset on tarkoitus aloittaa ma 16.5.  Erillinen, koko kautta koskeva kierrosten teemat sisältävä 
viikkokalenteri laitetaan seuran sivuille Naiset  -osioon toukokuun aikana. 
 
Golfin vetovoima 
Alkeiskurssilaisille ja uusille/palaaville jäsenille on laadittu tervetulokirjeet .  
 
- Avoin kenttätapahtuma ”Kaikki Golfaa!” järjestetään sunnuntaina 15.5.2022 klo 10-12. Kahvi- & pullatarjoilu. Teltassa 
infopiste: tietoa kursseista, kilpailukalenteri, ryhmäharjoitukset, tietoa Leader –hankkeesta. Sääntövisa. Lähipelirata . 
Avoin kenttä kaverille. Pron koulutuspiste. Golfliiton Darts -taulu. Draivia kouluun -välineet. Arvonnan pääpalkinto Green 
Card -kurssi.Tietoiskuja. Väline-esittelyt: Wilson ja Taylormade. 
 
Markkinointiviestintä ja tiedotus 
- Mini-Bermuda pyritään julkaisemaan ensi tilassa. 
    
Kapteenien puheenvuoro 
- Kapteenit tulevat ”pyörimään” kentällä, jututtavat ihmisiä, ovat kisoissa paikalla. 
 
Muut esille tulevat asiat 
 
Seurahommia -hankkeen työntekijä 
Kapteenit ovat allekirjoittaneet yhteistyösitoumuksia ja työsopimuksen EKLU:lle ”Seurahommia” –hankkeen työntekijästä 
(Juuso Wallin), joka aloittaa työt kentällä 2.5.2022. 
 
Palkitseminen 
Irma Hujanen palkittiin EKLUn gaalassa 29.4.2022 toiminnastaan seura-aktiivina. 
 


