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IG ry toimintasuunnitelma 2023 

Yleistä  
 
Vuosi 2022 oli seuran 36. toimintavuosi. Seurassa oli jäseniä yhteensä 615, joista miehiä 
439 ja naisia 176. Tästä joukosta senioreita oli 362: seniorimiehiä 243 ja seniorinaisia 119. 
Junioreita oli 88, joista poikia 66 ja tyttöjä 22. Jäsenten keski-ikä oli 50,4 vuotta. Vuonna 
2022 uusia jäseniä liittyi 66. Alkeiskursseille osallistui 38 aikuista (2021:60, 2020;61) ja 
lapsia ja nuoria 11. Alkeiskurssien toiminnasta vastaa kenttäyhtiö IG Oy Imatra. 
 
Golfkentän kunnolla ja sen kehittämisellä on merkittävä rooli jäsenistön tyytyväisyydessä. 
Kenttä oli heti kauden alusta lähtien todella hyvässä kunnossa. Erityisesti griinit saivat 
paljon kehuja. Pelaaja ensin -tyytyväisyyskyselyssä griinit olivat koko kesän ajan 
vieraspelaajien mielestä Suomen viiden parhaan joukossa. Pelaaja ensin -kysely on 
käytössä noin 50 prosentissa Suomen kentistä. 
 
Jäsenkyselyn perusteella jäsenet kaipaavat eniten parannuksia Proshopin valikoimaan ja 
kahvilan tarjontaan. Seuran ja kenttäyhtiön hallitukset saivat arvosanaksi 79/100. 
  
Seura  
  
Lähtötilanne: 
Seuralle myönnettiin vuonna 2021 Leader-avustusta vuoden 2022 loppuun asti. Lisää 
lyöntejä -hankkeen kustannusarvio on 71 500,00 euroa ja sen myötä seuralle palkattiin   
70 % työmäärällä hankevetäjä. Hankkeen myötä seuralla on ollut resursseja lajin 
edistämiseksi lähialueilla ja jäsenten hyvinvointia edistetään mm. golfjumpan ansiosta. 
 
Kentän golfopettaja (Pro) vaihtui keväällä yllättäen. Uusi Pro Mika Sormunen saatiin 
kuitenkin nopeasti ja vastaanotto jäseniltä oli erittäin hyvä. Pelaaja ensin jäsenkyselyssä 
suositteluarvosana oli 81/100. Opetustoiminnan toinen muutos oli ryhmäopetuksen 
järjestämisvastuun siirtäminen kenttäyhtiöltä seuralle. Ryhmäopetuksista tehtiin 
sopimukset Mika Sormusen ja Sohvi Aitalan kanssa. 
 
Kasvanut jäsenmäärä, aktiivinen seniori-, lady-, juniori- ja kilpailutoiminta sekä Leader -
hankkeen myötä lisääntynyt näkyvyys luovat hyvän lähtötilanteen vuoteen 2023. Imatran 
Golf tunnetaan erityisesti Itä-Suomessa rennosta karjalaisesta tunnelmasta sekä 
perinteisestä golfseuratoiminnasta jo vuosien ajalta. Kentän loistava kunto on tehnyt 
pelaamisesta mielekästä ja houkutellut pelaajia kauempaakin. 
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Tavoitteet:  

 Lisätä seura-aktiivien määrää toimikunnissa 
 Kerätä palautetta ja ohjata toimintaa palautteen perusteella 
 Jäsenistön aktivoiminen omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen 
 Kannustaa jäseniä ryhmäopetukseen ja itsensä kehittämiseen 
 Vastuullisuusohjelman rakentaminen ja jalkautus 
 Sähköisen tuloskortin käyttöönotto seuran avoimissa kilpailuissa 
 Mahdollistaa kilpailumaksun maksaminen ilmoittautumisen yhteydessä  
 Kasvattaa jäsenmäärä 615 > 635 
 Pitkällä tähtäimellä tavoitteena tarjota jäsenmaksulle lisäarvoa ja olla kaakon 

kulman vetovoimaisin golfyhteisö. 

 
Golfin vetovoima 
 
Tavoite: 

- Varmistaa, että lajia kokeilemaan lähtevät uudet harrastajat jäävät lajin pariin 
- Varmistaa, että tarjoamme potentiaalisille golfareille mahdollisuuksia lajiin 

tutustumiseen sekä lisätiedon saamiseen seurasta 
- Varmistaa, että kaikille yhteisömme vastuullisille on sopivan kokoisia tehtävänkuvia 

ja että kaikki yhteisömme vastuulliset tekevät töitä yhdessä sovittujen prioriteettien 
mukaan ja jokainen on tietoinen mitä ja milloin tapahtuu sekä kenen toimesta asiat 
hoidetaan 

- Golfin opetustoiminnan tukeminen tuottamalla golfyhteisön haluamaa 
opetuspalvelua. 

Keinot: 

- Varmistaa että Oy ja Ry tarjoavat Green Card -kurssille osallistuville sekä uusille 
jäsenille saumattoman kokonaispaketin ja tarvittavaa tukea golf -yhteisöön 
pääsemiseksi. 

- Avoin kenttä -tapahtuman järjestäminen sekä kohdennettuja mahdollisuuksia 
päästä kokeilemaan lajia (esim. juniorien perheille junioriharkkojen aikana sekä 
paikallisille yhteisöille spesifisiä tilaisuuksia). 

- Luodaan malli ja ohjeet, joiden mukaan toimien kukin seuramme jäsen saa tuoda 
omia tuttujaan tutustumaan lajiin ja jotka toimivat kannustimena jakaa golfin 
ilosanomaa omissa yhteisöissään. 

- Varmistaa että Imatran Golf ry ja Oy toimivat entistä paremmin yhtenä golfyhteisönä 
samojen päämäärien eteen ponnistellen huolehtien, että suunnittelemme 
painopisteitämme yhdessä ja selkeästi päättäen mitä asioita viedään eteenpäin ja 
mitä aikaisemmin tehtyä karsitaan listalta. 

- Edesauttaa koko yhteisön suunnitelman luomista ja tehtävien aktiivista jakamista yli 
vastuurajojen. Pyrkimyksenä myös laajentaa golfyhteisön vapaaehtoisten määrää. 
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- Olla mukana suunnittelemassa ja markkinoimassa opetustoimintaa, joka kiinnostaa 
seuramme jäseniä ja joka edesauttaa seuramme jäsenten taitoja. 

 
Nuoriso 

Lähtötilanne: 

Leader-hanke on mahdollistanut lajiesittelyt koululaisryhmille ja kauden 2022 aikana golfia 
pääsi kokeilemaan reilut 700 lasta ja nuorta joko kouluilla tai kentällä. Kesän aikana 
järjestettiin lapsille ja nuorille omat alkeiskurssit, joista saatiin muutamia uusia jäseniä. 
Viikkotreenit järjestettiin, pääsääntöisesti golfopettajien toimesta, kolmessa ryhmässä. 
Kauden aikana järjestettiin muutamia junioritapahtumia, mm. kaverigolftapahtuma, 
perhepäivä ja hohtogolf. Lisäksi Viipurin Golfin yhteistyönä lanseerattiin matalan 
kynnyksen golfkisat IG:n ja VG:n junnuille. Yksi kilpaileva juniori suoritti Golfliiton 
seuraohjaajakoulutuksen. 

Tärkein junioreiden rekrytointikanava on edelleen olemassa olevat jäsenistön perheet ja 
lähipiiri. Kauden 2022 päättyessä juniorimäärä oli hiukan kasvussa, sillä juniorijäseniä on 
88, kasvua 10%. 

Tavoite: 

Keskeisiä tavoitteita kauden aikana ovat seuraan tulemisen kynnyksen edelleen 
madaltaminen sekä kiinnostavan ja monipuolisen toiminnan tarjoaminen. Ryhmien 
toiminnan tulee olla kiinnostavaa, seuran juniorijäseniä palvelevaa sekä hyvin suunniteltua 
ja laadukasta.  

Tavoitteena on, että 8-10 junioria kohden on yksi ohjaaja tai valmentaja. Tällä hetkellä on 
tarve saada vähintään yksi aktiivinen ohjaaja lisää.  

Juniorijäsenistä 30 % osallistuu aktiivisesti seuran toimintaan. Kauden 2023 päättyessä 
nuorempien juniorijäsenien määrä on lisääntynyt ja vanhemmista junioreista suurempi osa 
osallistuu viikoittaisiin harjoituksiin. Lisäksi seuran juniorimäärä on kasvava. 
Junioritoimikunnan jäsenpohjan laajentaminen mahdollistaa toiminnan kehittämisen. 

Golfin aloituksen kynnystä ja näkyvyyttä lisätään ajanmukaisella viestinnällä niin seuran 
jäsenille kuin seuran ulkopuolella. Näin varmistetaan, että mielikuvat golfista vastaavat 
todellisuutta ja tieto on oikea-aikaisesti saatavilla. 

Kilpagolfaavien junioreiden määrän kasvattaminen ja tukeminen ovat myös seuran yksi 
tärkeistä tavoitteista.  
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Keinot: 

Haetaan avustusta juniorikoordinaattorin palkkaamiseen. Koordinaattorin tehtävänä on 
junioritoiminnan edelleen kehittäminen, seurahengen luominen ja toiminnan 
ammattimaisemmaksi nostaminen. 

Uudistetaan harjoitusryhmät enemmän ikäperusteiseksi ja uusien ryhmien myötä 
tavoitellaan yli 14-vuotiaita enemmän harjoitusryhmiin. 

Tiivistetään ja selkiytetään edelleen tiedotusta mm. seuran nettisivuilla ja somessa. 
Pyritään tavoittamaan niin uusia ryhmiä kuin juniorijäseniä, jotka eivät ole aktiivisesti 
seuran toiminnassa mukana. Viestitään toiminnasta rennolla ja iloisella otteella sekä 
avataan ryhmien toimintaa. 

Golfkentälle pyritään saamaan koululaisia golfia pelaavien opettajien johdolla. Tarjotaan 
matalan kynnyksen golfkursseja ilmaiseksi seuran jäsenten lapsille ja lastenlapsille. 

Seura tukee uusien ohjaajien kouluttautumista ja sitä kautta madaltaa kynnystä ohjaajaksi 
ryhtymiselle. Hyödynnetään kilparyhmän nuoria apuohjaajina. 

Toiminnan kehittämisen mahdollistamiseksi haetaan tukea urheiluseuroille kohdennetuista 
avustusrahoituksista. 

 

Naiset 

Lähtötilanne:   
Naistoimikuntaan kuuluu viisi jäsentä ja muutama golfkummi.  Naistoimikunta on 
järjestänyt maanantaisin naisille tarkoitettuja pelikierroksia, kolme kilpailua ja muutamia 
omia tapahtumia. Järjestimme ensimmäisen Itä-Suomen alueen naistoimijoiden yhteisen 
kokouksen ja pelitapahtuman keväällä 2022. 
 
Tavoite: 
Golfyhteisömme tarjoaa erilaista toimintaa kaikille naisgolfareille. Pyrimme siihen, että 
ladyt voivat mahdollisuuksiensa mukaan pelata, harjoitella ja kilpailla seurassamme. 
Tavoitteena on saada lajin pariin myös uusia harrastajia.  
Pyrimme osallistamaan kaikkia naisjäseniä matalalla kynnyksellä naistoimikunnan 
kokouksiin ja toimintamme kehittämiseen. 
 
Keinot: 
Toimimme aktiivisesti yhdessä seuran muiden toimikuntien ja seuratoimijoiden kanssa. 
Järjestämme joka toinen viikko Naistenkierroksia, joiden teemat vaihtelevat osallistujien 
toiveiden mukaan.  
Osallistumme Naisten sunnuntaihin ja toteutamme Naisten haku -tapahtuman. Kauden 
päätteeksi valitsemme Herrasmiesgolfarin.   
Järjestämme Inkeri Openin ja osallistumme Kaunis Veera -kilpailuun. Pelaamme kauden 
lopuksi myös oman päätöskisan ja järjestämme päätöstapahtuman. 
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Teemme yhteistyötä Itä-Suomen alueen naistoimijoiden kanssa. Osallistumme alueen 
yhteiseen tapaamiseen keväällä ja teemme yhteisiä pelimatkoja lähialueen kentille 
mahdollisuuksien mukaan.   
Tiedotamme aktiivisesti seuramme nettisivuilla, facebookissa ja ilmoitustaululla. 
 

 
Seniorit  
 
Lähtötilanne 

Seniorit ovat seuran suurin jäsenryhmä ja seniorit osallistuvat aktiivisesti seuran kaikkiin 
tapahtumiin. 

Senioritoimikunta uusiutui kokonaan kauden 2022 alussa. 

Kuukausikilpailuja on pelattu viisi ja seuraotteluja käytiin kolmen seuran kanssa sekä koti- 
että vieraskentillä, lisäksi osallistujia on ollut SSS-Tourilla (pariscramble) ja SGS:n 
Aluetourilla (lp hcp). 

Tavoite 

Kehitetään toimintaa kauden 2022 kyselypalautteen perusteella. 

Kilpailujen ja tapahtumien osallistujamäärä on vähintään samalla tasolla kuin kaudella 
2022. 

Tapahtumajärjestelyjen ”sapluunan kehittäminen” (aikataulut, talous ja työelämässä 
mukana olevien seniorien huomioiminen). 

Keinot 

Vahvistetaan senioritoimikunnan kokoonpanoa. 
Kannustetaan ja tuetaan senioreja osallistumaan erilaisiin kilpailuihin ja tapahtumiin. 
Pyritään monipuolistamaan senioreille kohdennettua kilpailutoimintaa. 

 
Kilpailutoiminta 
 

Lähtötilanne: 

Vuonna 2022 kilpailutoiminta pysyi aktiivisena ja kilpailukierroksia kertyi melkein saman 
verran kuin vuonna 2021. Kilpailukierroksia vuonna 2020: 837, 2021: 903 ja 2022: 891. 
Kilpailut luovat seuran jäsenistölle yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä 
ovat seuralle myös merkittävä tulonlähde.    
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Tavoite: 

Kehittää kilpailutarjontaa monipuolisesti jäsenistön kiinnostus ja tarpeet huomioiden sekä 
tuottaa vasta-alkajille matalan kynnyksen pelitapahtumia. Tarjota jäsenistölle pelikierrosten 
lisäksi viihdyttäviä kilpailutapahtumia koko kauden ajan. 

Keinot:  

 Otetaan käyttöön sähköinen tuloskortti (paperinen tuloskortti rinnalla) 
 Mahdollistetaan kilpailumaksun maksaminen ennakkoon ja näin nopeutetaan 

asiointia kilpailutoimistossa 
 Vahvistetaan hyviä ja toimivia tapahtumia entisestään  
 Tarjotaan monipuolisemmin erilaisia kilpailumuotoja  
 Yritetään hankkia kilpailuille lisää sponsoreita  
 Tiedotetaan kilpailuista aktiivisesti hyvissä ajoin  
 Kehitetään kilpailujen järjestämistä ja luodaan jatkuvuutta kilpailutoimikunnan 

toimintaan. 
 

Tiedotus ja viestintä 
 
Tammi-maaliskuu 
Mallipohjien suunnittelua ja kuvia someen talviharjoittelusta. Isompien videoiden/projektien 
suunnittelua ja ideoita kesäksi, sekä aikataulu. 

Maaliskuu 
Golfareiden herättelyä kauteen simulaattoriharjoitteluvideoilla. Ulkomailla pelaavien 
kuulumisia, jos sellaisia on. 

Huhtikuu 
Kentän kuulumiset ja talvehtiminen. Toimitusjohtajan kuulumiset. Toukokuun tulevat 
tapahtumat. Kaikki golfaa -tapahtuman pohjat valmiiksi. 

Toukokuu 
Kaikki golfaa -tapahtuman markkinointi ja kuvaus. Videoita kentän kunnosta ja fiiliksiä 
kauden aloituksesta. 

Kesä-elokuu 
Muutoksena edelliseen kauteen Instagram reels -osioita tulee enemmän. Ajatuksena 
tehdä 10-20 s videoita, joissa näkyy golfareiden perussanontoja, ajatuksia, kömmähdyksiä 
ja muuta huumoria.  Isompia videoprojekteja tulee samalla tavalla kuin viime kesänä. 
Yhteistyötä urheiluseurojen ja urheilijoiden kanssa on tarkoitus tehdä jatkossakin. Näiden 
päivityksien pohjalta tulee kaksi Mini-Bermudaa sekä tapahtumakalenterit. 
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Talous 
Lähtötilanne: 
Kaudella 2022 seura tekee positiivisen tuloksen. 
Seuran talous on vakaalla pohjalla. Leader -hanke vaikuttaa tulokseen 2022, mutta suuren 
talkoomäärän takia vain muutamia tuhansia euroja. 
 
Tavoite: 
Vuoden 2023 talousarvio on ylijäämäinen. 
Isoin tavoite on löytää uusi taloudenhoitaja seuralle Hannu Savolan 35 vuoden työn 
jälkeen. 
Miettiminen, kuinka taloudenhoitajan tehtäviä, mm. laskujen maksamista voidaan keventää 
oikeellisuuden siitä kärsimättä. 
Kilpailutuottojen ja kulujen reaaliaikainen seuranta siten, että joka kuukauden alussa 
voidaan seurata edellisen kuukauden toteutumaa. 
  
Keinot: 
Kulujen tarkka seuranta ja ehdoton budjettikuri. 
Haetaan aktiivisesti erilaisia avustuksia ja tukia seura- ja junioritoimintaan. 
Otetaan käyttöön mahdollisuuksien mukaan uusia talouden työkaluja helpottamaan 
taloudenhoitajan työtä, kuitenkin hinta-laatusuhde huomioiden. 
Kysellään golfseuroilta heidän toimintatapojaan. 


