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Tiivistelmä IG ry:n hallituksen kokouksesta  
 
Aika  Torstai 9.6.2022 klo 17.30 
 
Paikka   Klubi & Teams 
 
  Toni Turkkila                      Puheenjohtaja (Teams)   
  Irma Hujanen  Ladykapteeni, varapuheenjohtaja 

Tero Karvinen                    Kilpailutoimikunta 
  Roman Reijonen  Markkinointiviestintä ja tiedotus (Teams) 

Katja Rääpysjärvi  Juniorit 
Hannu Savola  Talous 
Jani Sund  Golfin vetovoima  
Jouni Urpalainen  Seniorit  

                         Johanna Väkeväinen         Sihteeri 
 
  Teemu Eerola  IG Oy Imatra (Teams) 
  Mika Sormunen  Leader –hankevetäjä  
 
Poissa  Reijo Rinkinen  Kapteeni 
 
Jäsenasiat 
- Jäsenmäärä kokoushetkellä oli 622. 
 
Vastuualueet  
 
Kenttä/Oy 
- Kenttä on hyvässä kunnossa. Tieto hyvistä peliolosuhteista on kiirinyt eri puolille Suomea. Pelaajia on ollut hyvin, 
etenkin vieraspelaajia. 
- Kausipelioikeuksia on mennyt samaa tahtia kuin viime vuonna. 
- Rantahovin ympäristö on suljettu pelaajilta. Ykköstiille on tehty uusi kulkutie. Uudet outit. 
- Väylällä 11 on monttuja ja tolppien reikiä. Sinne on laitettu multaa ja kylvetty siemeniä, mutta paikat normalisoituvat 
vasta ajastaan. 
- Kentän vessojen lattialaatat on uusittu. 
. 
Kilpailut ja tasoitus 
- Kilpailuissa on ollut vähän väkeä. Koronan aikaan saavutettu buumi on ohi? Sennukisat vievät väkeä? 
- Järjestelyt kisoissa ovat sujuneet hyvin. 
- Reikäpelien ajankohta sovittava. 
 
Koulutus ja opetustoiminta 
- Ryhmäopetukset eivät ole vetäneet väkeä toivotusti.  
- Yhdistetään naisten ryhmäopetus yleiseen ryhmäopetukseen.. 
 
 Nuoriso ja kilpailevat juniorit 
- Lasten aktivointi on ollut haastavaa. 
- Tehoryhmässä on 5 nuorta. 
- IG/VG/KoskiGolf viritetty 20.6. yhteinen tapahtuma. 
- Ilona Rääpysjärvi on aloittanut  ohjaajakoulutuksen.  
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Seniorit 
- Senioreilla on runsaasti kilpailutoimintaa. 
 
Ladygolf 
- Itä-Suomen ladytoimijoiden tapaaminen 22.5. oli hyvä, osallistujia 25 eri puolilta aluetta. Kuultiin ”Naiset golfaa”-
projektista sekä vaihdettiin ideoita ja kuulumisia seurojen tapahtumista.  
- Naisten ryhmäharjoitukset eivät ole toteutuneet toivotusti. 
- Kevät on ollut myöhässä. Naisten puolikkaat aloitettiin toukokuun puolivälissä, osallistujia yleensä noin10. 
 
Golfin vetovoima 
- 15.5. järjestettiin ”Kaikki golfaa” – tapahtuma kentällä. Osallistujamäärä oli pettymys. Konsepti sinänsä oli hyvä, mutta 
surkea keli sai ihmiset jäämään kotiin. Ensi vuonna tapahtuma on järjestettävä myöhemmin (kesäkuussa). 
- Jani Sund esitti kaikille vapaaehtoisille lämpimät kiitokset järjestelyihin osallistumisesta. 
 
Markkinointiviestintä ja tiedotus 
- Mini-Bermuda on lähes julkaisuvalmis.  Aiheita mm.: Mikan ja Sohvin esittely, kilpailukalenteri, alkeiskurssien 
aikataulut/hinnat/edut, tyky-mainos, kapteenien muistutus jälkien korjaamisesta kentällä, jäsenhankintakilpailu. 
- YouTubeen kuvataan väylät dronella. 
- Suunnitteilla erilaisia leikkimielisiä kisoja eri urheiluseurojen edustajien kanssa (Ketterä, IPS). 
    
Kapteenien puheenvuoro 
- Reijo Rinkinen on sairaslomalla kesä-heinäkuun, Irma Hujanen pyrkii olemaan kentällä jäsenistön saavutettavissa 
mahdollisuuksiensa mukaan. 
 
Muut asiat 
 
Leader –hanke 
- Leader-tapahtumissa on käynyt yhteensä 639 henkilöä: 567 lasta, 72 aikuista. 
- Mika Sormunen on saanut hyvää palautetta toiminnastaan. 
- Lajia on esitelty paljon, mutta silti ei olla juurikaan saatu uusia pelaajia. Ruokolahden torilla järjestetään vielä 1-2 
tapahtumaa. Markkinointi- ja tarvikerahaa on jäljellä 2500 €. Ruokolahdelle luovutettiin Draivia kouluun –välineet. 
Pyritään järjestämään kouluilla teemapäiviä keväisin, varsinkin niillä kouluilla, joissa DK-tarvikkeita on. 
- Markkinointia pyrittävä lisäämään (FB, kotisivu, Instagram, kaupungin sivut). 
 
Muuta 
- Ykköstiillä oleva kello uusitaan. 
- Hallitus uusiutuu syyskokouksessa. Puheenjohtaja rohkaisi hallituksen jäseniä puhumaan puolestaan uusien jäsenien 
hankkimiseksi. 


