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Tiivistelmä IG ry:n hallituksen kokouksesta klubilla 10.8.2022  
 
     
Läsnä  Irma Hujanen  Ladykapteeni, varapuheenjohtaja   

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

                         Johanna Väkeväinen         Sihteeri   
  Mika Sormunen  Leader –hankevetäjä  
 
Poissa  Toni Turkkila                       Puheenjohtaja 

Tero Karvinen                     Kilpailutoimikunta 
  Roman Reijonen  Markkinointiviestintä ja tiedotus 
  Teemu Eerola  Tj., IG Oy Imatra 
 
 
 
Jäsenasiat 
- Jäsenmäärä kokoushetkellä oli 643: miehiä 360, naisia 184 ja junioreita 99. Vastaavaan aikaan vuosi sitten jäseniä oli 
607. 
- Heinäkuun karhuamisten jälkeen vielä maksamattomia aikuisia oli 28 ja junioreita 12. Mika tarkistaa vielä kerran, onko 
mahdollista saada henkilöitä maksamaan. 
- Rekisteri siivotaan 31.8.2022. Liitto tarkistaa luvut 1.9.2022 ja veloittaa sen mukaan jäsenmaksunsa seuralta. 
- Käytiin läpi Pelaaja Ensin –kyselyn jäsenosuutta, johon oli vastannut 125 pelaajaa.  
 
Vastuualueet  
 
 Kenttä/Oy 
- Kenttä on koko kesän ollut loistokunnossa.  
- Sähkötöiden vuoksi väylillä 13 ja 14 on edelleen ollut korjausalueita. 
- Kentällä tehtävistä toimenpiteistä toivotaan viikoittaista tiedotetta nettisivustolle.  
 
Kilpailut ja tasoitus 
- EKA Open (uusi kilpailu) pelataan 12.8.22. Se on nimetty Erkki Ollilaisen mukaan, ja hän tulee jakamaan palkinnot. 
Kisaan on ilmoittautunut 9 paria. 
- Mestisten Etkot pelataan lauantaina 13.8.22., ilmoittautuneita on 20. 
 
Koulutus ja opetustoiminta 
- Ryhmäopetukset ovat ohi. 
- Viimeiset avoimet ovet ovat 11.8. 
- Kaikille opettajille (Mika, Sohvi, Marko) on ollut tekemistä riittävästi. 
 
Nuoriso ja kilpailevat juniorit 
- Katja, Toni, Mika pyörittävät junnutoimintaa. Vanhempia pitäisi ehdottomasti saada mukaan toimintaan. 
- Tehoryhmä/kilparyhmä on ok. 
- Haasteena on ollut porukan vähyys. Nyt ollaan yhdistämässä kaksi ryhmää. 
- Junnujen pelitapahtuma IG-VG-KoskiGolf  järjestetään su 28.8. Imatralla. 
 
Seniorit 
- Kausi on ollut kilpailupainotteinen. Kk-kisassa on ollut 5 enemmän kuin viime vuonna. 
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- Jatkossa mm. seniorien seuraottelut vieraskentillä lisätään kilpailu- ja tapahtumakalenteriin ja ilmoittautumiset niihin 
kerätään NexGolfin avulla. 
- Periaatteet golfautojen käyttöpolitiikasta selvitettävä. 
 
Ladygolf 
- Naisten seuraottelun IG-VG (Kaunis Weera-Inkeri Open) vei tänä vuonna nimiinsä VG, joten norppapatsas Weera-
Inkeri jäi nyt Lappeenrantaan. 
- Naisten Haku pelattiin 18.7., 11 paria osallistui. Ensi vuonna on tehtävä lista helpottamaan parin löytymistä. 
- Naisten kierroksilla on ollut keskimäärin 10 pelaajaa, mutta selvästi vähemmän kuin viime kaudella. 
- Naisten kauden päätöskisa pelataan lauantaina 3.9.22. 
- Viimeinen naisten kierros pelataan Rauhan kentällä ma 5.9.22. 
- Herrasmiesgolfaaja valitaan tänäkin vuonna. 
 
Golfin vetovoima 
- Golfkentän 35-vuotistaipaleesta tehty artikkeli oli julkaistu Uutisvuoksen (31.7.2022) lisäksi ainakin Etelä-Saimaassa 
sekä lehtien nettisivuilla. Kenttämestari Mika Kontra oli pääosassa. 
  
Markkinointiviestintä ja tiedotus 
- Mini-Bermuda nro 3 on tarkoitus julkaista elokuun lopussa.. 
- Otettava kuvia tapahtumista.  
    
Kapteenien puheenvuoro 
- Irma on alkukaudesta ollut alkeiskursseilla mukana, markkinoinut kummeja ym. 
- First Tee –tapahtuma uusille (kahden viimeisen vuoden aikana liittyneille)  pelaajille järjestetään torstaina 18.8.22. 
Kutsu sähköpostiin, ilmoitustauluille. 
- Kapteenit pelasivat kierroksen liiton junioritoiminnan seurakehittäjä Hannu Paatelon kanssa. 
- IG:lle tullaan syksyllä laatimaan vastuullisuusohjelma: kapteenit ja Mika Sormunen. (Leader-hanke) 
- Kapteenit ovat olleet mukana Leader-tapahtumissa IPV:n peleissä. 
 
Muut esille tulevat asiat 
 
Leader –hanke 
- Leader-tapahtumissa on käynyt yhteensä 725 henkilöä. Raportointijaksoon mennessä kävijöitä oli 660. IPV:n pelit 
olivat isoimmat tapahtumat. 
- Avoimet ovet eivät ole vetäneet ketään. Kannattaako jatkaa? 
- Toimintarajoitteiselle suunnatut tapahtumat eivät myöskään löytäneet kohteita. Ei ollut lehtimainoksia. 
- Tulevana syksynä pääpaino on koululaisissa: markkinoidaan golfia kouluilla sekä oppilaille että opettajille > 
lajikokeiluja. 
- Tiistaijumpat jäsenille jatkuvat Kosken koululla, aloitus ti 4.10.22 klo 18. 
- Ketterän edustusjoukkue tulee kentälle ma 15.8.22 kokeilemaan lajia ja pelaamaan. Vetäjinä Mika Sormunen, Marika 
Taitokari ja Teemu Asikainen. 
- IPS:n porukka Roman Reijosen johdolla tulee pelaamaan futisgolfia. Sopii hyvin kategoriaan ”seurayhteistyön 
lisääminen”. 
 
Itä-Suomen golfseurojen aluekokous  
Hannu osallistui kokoukseen, joka pidettiin alkukesästä Nurmeksessa. Muutamia ideoita/keskusteluaiheita 
tapahtumasta: 
- Olisi hyvä hankkia lisää pistokkeita sähköautoja varten. 
- Korostettiin nopeaa pelaamista. 
- Golfliiton sivuilla paljon hyvää tietoa, videoita ym. Tarjolla mm. webinaareja eri aiheista (esim. hyvä hallintotapa). 
. 
 



  

    

           Imatran Golf Oy                                 Golftie 18                                      www.imatrangolf.fi 
       Imatran Golf r.y.           55800 Imatra                                 www.facebook.com/imatrangolf     

 
Itä-Suomen golfseurojen kaupunkiottelu Iitissä 9.-10.9.22 
- Tapahtumaan ovat osallistumassa Irma Hujanen, Pirkko Pajari, Tero Karvinen, Reijo Rinkinen, Hannu Savola ja Mika 
Sormunen. 
 
Kauden päätöstapahtuma ja -kisa la 24.9.22 
- Pelimuoto: 4 hengen erikoisscramble. 
- Kisainfo klo 11.00 ja lähtö klo 11.30. 
- Ennen infoa jaetaan Kapteenin malja. 
 
Vuokrattavat mailasetit  
- Esitetään hankittavaksi  IG:lle neljät vuokrattavat mailasetit: miesten oikea- ja vasenkätiset ja naisten oikea- ja 
vasenkätiset. 
- Harkittava myös jonkinlaista kirppismahdollisuutta: jäsenet voisivat myydä omia tarpeettomia varusteitaan. 
 
Aloite 
Johanna teki esityksen defibrillaattorin hankkimisesta klubin läheisyyteen. Keskusteltiin lisäksi caddiemastereiden ja 
kenttähenkilökunnan ensiapukoulutuksen tärkeydestä.  


