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Tiivistelmä naistoimikunnan kokouksesta 11.5.2022 klubilla 

Läsnä Irma Hujanen 

Anni Hämäläinen 

Jaana Kähö 

Pirkko Pajari 

Johanna Väkeväinen 

 

1 Ajankohtaista 

* Sunnuntaina 15.5.22 klo 10-12 kentällä järjestetään kauden avajaistapahtuma. Vastuuhenkilö Jani Sund on ohjeistanut ja jakanut 

työt. Tapahtumassa töissä olleiden pitää merkata Leader –talkootunnit ylös. 

* Talkootunnit tulee merkata myös muista hankkeeseen liittyvistä tehdyistä töistä. 

* Uudet prot on nimitetty: Mika Sormunen ja Sohvi Aitala. Monenlaista ryhmäopetusta on tarjolla, mm. oma ryhmä leideille. 

Ilmoittautumiset kilpailukalenterin kautta. 

* Birdie-puu otetaan taas käyttöön, kisa jatkuu läpi kesän. 

* Loppukesästä julistamme jälleen kisan herrasmiesgolfarista.  

 

2 Itä-Suomen ladykapteenien ja naistoimijoiden yhteistapaaminen Imatralla sunnuntaina 22.5.2022 

 

Itä-Suomen ladykapteenit ja naistoimijat kokoontuvat sunnuntaina 22.5.22 Imatran Kylpylään, jossa esitellään ”Naiset golfaa” –

hanketta ja tutustutaan seurojen kausiohjelmiin. Pelikierrokset käynnistyvät kentällä klo 13.30 alkaen. Osallistujia on ilmoittautunut 

22 (VG, KoskiGolf, Rantasalmi, Kerimäki, Eerikkala, Mikkeli, Kotka) plus oma naistoimikuntamme (5) eli yhteensä 27. Pelataan 

pelimuotoa ”Valssi” 4h joukkuein. 

 

3 Naisten kierrokset 

Naisten kierrokset (9r) pelataan maanantai-iltaisin alkaen klo 18. Ensimmäinen peli on 16.5.22, jolloin aloittamisen kunniaksi 

arvotaan kuoharipullo osallistujien kesken. Jaettiin vastuuvuorot sekä valittiin pelimuodot peli-iltoihin. Täydennetään loppukesän 

vuorot myöhemmin. Laitetaan ilmoitus kierroksista seuran sivuille. 

Toukokuu 

16.5. normaali kierros Anni Hämäläinen 

23.5. normaali kierros Jaana Kähö 

30.5. peli-ilta: Tiipallo Irma Hujanen 

Kesäkuu 

6.6. normaali kierros Pirkko Pajari 

13.6. normaali kierros Johanna Väkeväinen 

20.6. peli-ilta:Mikki Hiiri Anni Hämäläinen 

27.6. normaali kierros Pirkko Pajari 

Heinäkuu 

4.7. normaali kierros 

11.7. peli-ilta: Puttikisa 

18.7. Naisten Haku: pelimuoto pariscrambke 

25.7. Normaali kierros 

Elokuu (alkamisaika tästä eteenpäin klo 17.30) 

1.8. normaali kierros 

8.8. peli-ilta: Narukisa 
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15.8. normaali kierros 

22.8. normaali kierros 

29.8. peli-ilta: 3 mailaa 

Syyskuu 

5.9. normaali kierros. 

Pirkko Pajari pitää kirjaa osallistumisista – vastuuhenkilöt ilmoittavat kierrokselle osallistuneiden määrän ja nimet hänelle. Kertalipun 

hinta on 15 € sisältäen kahvin ja pullan. Kierros on ilmainen kausikorttilaisille. 

 

4 Tapahtumakalenteri 

Naisten Sunnuntai on 12.6.22. Mietimme mahdollista tempausta/toimintaa päivään. Kysellään ideoita muilta seuroilta Itä-Suomen 

ladyjen tapaamisessa su 22.5.22. 

 

5 Matkat 

Päätettiin tehdä kaksi yhden päivän pelireissua. Ensimmäinen tehdään maanantaina 20.6.22 Kartanogolfiin Joroisiin, toinen 

perjantaina 12.8.22 Kareliagolfiin Joensuuhun. Matkat omin kyydein (kimppa). Kun yksityiskohdat (ruokailun hinnat ym.) selviävät, 

laitetaan ilmoitus nettiin ja ilmoitustaululle. 

6 Muuta 

* Kaivataan kamapörssiä, jossa voisi käydä kauppaa välineistä. 

 


