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Tiivistelmä Imatran Golf ry:n hallituksen kokouksesta 14.9.2022 
 
     
Läsnä  Toni Turkkila                       Puheenjohtaja  etäyhteydellä 

Irma Hujanen  Ladykapteeni, vpj 
Tero Karvinen                     Kilpailutoimikunta 
Reijo Rinkinen  Kapteeni 
Katja Rääpysjärvi  Juniorit 
Hannu Savola  Talous 
Jani Sund  Golfin vetovoima  etäyhteydellä 
Jouni Urpalainen  Seniorit  

                         Johanna Väkeväinen         Sihteeri 
   

Teemu Eerola  Tj., IG Oy Imatra 
 Mika Sormunen  Leader –hankevetäjä  

 
Poissa  Roman Reijonen  Markkinointiviestintä ja tiedotus 
   
 
 
Jäsenasiat 
- Jäsenmäärä  31.8.2022 oli 611 (viime vuonna 597). Syyskuun jäsenmäärä on 616, joista naisia 176 ja junioreita 88. Yli 
50-vuotiaita 362. 
- Haastavista ajoista huolimatta olemme niitä harvoja seuroja, joiden jäsenmäärä on kasvanut viime vuodesta. 
Alkeiskurssilaisia oli melko vähän, mutta jäseniksi heitä saatiin hyvällä prosentilla (70 %). 
- Yli 100 €:n kilpailuvoittojen verotuskäytäntö ei toimi?  
 
Vastuualueet  
 
Katse vuoteen 2023: päälinjat, budjetti, toimintasuunnitelmat  jne. ! 
 
* Kenttä/Oy 
- Kausi on mennyt kohtalaisesti, ei ollut supervuosi, mutta hyvää keskitasoa. Vieraspelaajien määrässä 8%:n  pudotus. 
- Kustannuksissa ei suuria nousuja, paitsi polttoaineissa. Selvitetään aurinkopaneelien hankintaa. 
- Caddiemasterit saaneet hyvää palautetta. 
- Takaysillä sähkötöiden vuoksi on edelleen ollut monttuja ja vesilammikoita. Väylä 11 tullaan salaojittamaan. 
- Kentällä tehtävistä toimenpiteistä infottava jäsenistöä paremmin.  
- Erityisesti kapteenit  ovat huolissaan kenttäalueen kunnossapidollisista toimista: kärryjä on jätetty sinne tänne – kuka 
korjaa? Kukkien kastelu? Terassikalusteiden ja kentän talvihuolto? Ym. Voitaisiin hoitaa osittain talkoilla. 
 
* Kilpailut ja tasoitus 
- Kilpailukierrosten määrässä hienoista kasvua kauteen 2021 verrattuna. 
- Kilpailutoimikunnassa voitava jakaa vastuuta enemmän ja useammille. Kapteenit ja hallitus ovat valmiita auttamaan. 
 
*  Koulutus ja opetustoiminta 
- Yksityisopetuksessa käynyt noin 50 henkilöä, ryhmäharjoituksissa noin 30 eri senioria. 
- Tälle vuodelle valittu ryhmäharjoitusmalli ei toiminut > tulevalla kaudella järjestettävä kaikille yhteisiä.  
 
* Nuoriso ja kilpailevat juniorit 
- Ilona Rääpysjärvi suorittaa ohjaajakoulutuksen loppuun ensi keväänä. 
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* Seniorit  
- Kolme seuraottelua käyty (tappio Golf Porrassalmelle ja kaksi voittoa: VG ja HCG). 
- Kuukausikisat  (5 kpl) on pelattu, pelaajia keskimäärin 42. 
- Kauden päätöstapahtuma on 20.9., jonka jälkeen sähköinen palautekysely kaudesta. 
- Sekä SSS-Tourilla että SGS:n aluetourilla saavutettiin menestystä. 
- Talouden seurannassa kehitettävää. 
 
* Ladygolf 
- Naisten kierroksia pelattiin 17 kertaa, osallistujina 45 naista, 170 osallistumiskertaa (207 vuonna 2021). 
- Seuraava naistoimikunnan kokous 22.9.; tehdään suunnitelmia tulevalle kaudelle. Vähennetään naisten kierroksia? 
- Herrasmiesgolfarin palkinto on varattu. 
 
* Golfin vetovoima 
- Avoimet ovet tapahtuma puoltaa paikkaansa; ensi vuonna järjestettävä toukokuussa. 
- Oy/ry yhteisöllisyyttä vahvistettava. 
 
Kapteenien puheenvuoro 
- Vastuullisuusohjelma on tekeillä. Esitellään kevätkokouksessa 2023. 
- Itä-Suomen golfseurojen tapaaminen ja kaupunkiottelu pelattiin Iitissä 10.9. Noin 20 seuraa osallistui. Kapteenit 
osallistuivat kokouksiin. Keskusteltuja asioita mm: kierros- ja jäsenmäärät vähentyneet seuroissa, aurinkopaneelit, pulaa 
kenttähenkilökunnasta. Lauantain peliin osallistui 120 pelaajaa.  Reijo Rinkinen voitti kapteenisarjan ja joukkuekisassa  
Imatra sijoittui neljänneksi. Ensi vuonna kevään aluekokous on Kaakon Golfissa 9.6.23 ja syksyn kokous Kerigolfissa 
2.9.23. 
 
Muut esille tulevat asiat 
 
Leader –hanke 
- Leader-tapahtumissa on käynyt yhteensä 787 henkilöä.  
- Koululaisten lajikokeiluja jouduttu siirtämään/perumaan flunssa-aallon vuoksi. 
- Rautjärvellä pidetään syksyllä ip-kerhoa 4 x. 
- EKA Open meni hyvin, 10 paria osallistui. Erittäin positiivinen vastaanotto. Ensi vuonna järjestettävä kisa keväällä. 
 
Kauden päätöstapahtuma ja -kisa la 24.9.22 
- Pelimuoto: 4 hengen erikoisscramble. 29 joukkuetta ilmoittautunut. 
- Kisainfo klo 11.00 ja lähtö klo 11.30. 
- Ennen infoa palkitaan herrasmiesgolfari ja jaetaan Kapteenin malja. 
 
Henkilövalinnat 
- Syyskokouksessa vaihtuu hallitusväkeä. Rekrytointi hoidettava. 


