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Tiivistelmä IG ry:n hallituksen kokouksesta klubilla 30.10.2022 
 
     
Läsnä  Toni Turkkila                       Puheenjohtaja   

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

                         Johanna Väkeväinen         Sihteeri 
   

Teemu Eerola  Tj., IG Oy Imatra   
 
Poissa  Roman Reijonen  Markkinointiviestintä ja tiedotus 
  Mika Sormunen  Leader –hankevetäjä 
 
 
Jäsenasiat 
- Jäsenistölle esitellään Pelaaja ensin tulokset syyskokouksessa Imatran kylpylässä 20.11.2022. 
 
Vastuualueet  
Käytiin läpi toimintasuunnitelmia toimikunnittain ja valmisteltiin syyskokouksen asioita. 
 
- Jäsenmaksut pidetään samoina kuin kuluneena kautena. 
- Syyskokouksessa päätetään ensi vuoden kilpailumaksut. Noussut ruuanhinta muodostaa korotustarvetta. 
- Yhteenveto syyskokouksessa 20.11.2022 tapahtuvista hallituskuvioista: 
-- Hallituksen jäseninä jatkavat kauden 2023 Toni Turkkila, Irma Hujanen, Roman Reijonen, Reijo Rinkinen, Katja 
Rääpysjärvi, Jouni Urpalainen. Erovuoroisista jäsenistä Hannu Savola jatkaa vuoden 2022 tilinpäätöksen 
valmistumiseen asti (kevät 2023). Erovuoroisista jäsenistä kauden 2023-2024 jatkaa Jani Sund. Erovuoroisista jäsenistä 
hallituksesta nyt eroavat Tero Karvinen ja Johanna Väkeväinen. 
 
Kenttä / /Oy 
- Marraskuun toiselle viikolle on suunnitteilla talkoot. 
 
Kilpailut ja tasoitus 
- Huolenaiheena tuomaritarve. Viidestä tuomarikoulutukseen osallistuneesta vain yksi suoritti kurssin loppuun. Kortti on 
voimassa kaksi vuotta.  
- Kilpailutoimiston toiminta saatava ripeämmäksi, vähemmän jonottamista. Auttaa, jos kilpailumaksut voi maksaa 
etukäteen netissä. 
- Hallitukselle enemmän vastuuta kilpailuista: joka kisalle valittava hallituksesta vastaava, joka huolehtii, että 
kilpailupäivänä asiat sujuvat sovitusti. 
- Perusrunko kisoille on luotava hyvissä ajoin. Maaliskuussa oltava valmista niin, että kilpailukalenteri voidaan silloin  
julkaista.  
- Kilpailutoimikuntaa pitää vahvistaa. 
 
Nuoriso ja kilpailevat juniorit 
- Yksi kilpaileva juniori suoritti Golfliiton seuraohjaajakoulutuksen, mutta lisää tarvittaisiin. 
- Ryhmiä uudistetaan, nimet vaihdetaan kertomaan enemmän minkä ikäisille ryhmä on tarkoitettu. 
- Haetaan avustusta juniorikoordinaattorin palkkaamiseen. 
- Kuluneella kaudella Leader -hanke edesauttoi junnutoimintaa ja rekrytointia. 
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Seniorit  
- Nykyinen toimikunta jatkaa. 
- Seniorit on suurin jäsenryhmä (362). Yli 50-vuotiaat eivät tunne olevansa senioreita!  Senioritoiminnan on oltava 
muutakin kuin kilpailuja, esim. matkat. 
 
Ladygolf 
- Leena Ojamaa tulee eroavan Johanna Väkeväisen tilalle naistoimikuntaan. 
- Tulevalla kaudella tiivistetään naisten kierroksia eli järjestetään niitä vain joka toinen viikko. 
- Kehitetään yhteistä toimintaa, esimerkiksi matkoja. 
 
Golfin vetovoima 
- Toimintasuunnitelmassa on keinoja vetovoiman lisäämiseen, mm.  avoin kenttä, saumaton paketti uusille, muita 
kohdennettuja mahdollisuuksia, houkutellaan tuttavia kentälle tutustumaan golfiin.  
- Opetustoiminnan organisointi. 
- Autetaan toinen toisiamme, ”otetaan koppia”. 
 
Markkinointiviestintä ja tiedotus 
- Toimikunnat listaavat tapahtumat, joista toivotaan viestittävän omissa kanavissa sekä mahdollisesti myös 
paikallislehdissä. 
- Loppuyhteenveto kilpailuista olisi aina saatava nopeasti nettiin. 
    
Kapteenien puheenvuoro 
- Vastuullisuusohjelma on tekeillä. Ohjelma esitellään kevätkokouksessa 2023. 
 
Muut esille tulevat asiat 
Leader –hanke 
- Leader-hankkeen alla tehdyt  toimenpiteet ovat sujuneet pääosin hyvin. Jäsenmäärän kasvu oli kuitenkin selkeästi 
tavoitetta pienempi. Hankevetäjä Mika Sormunen saanut opetustoiminnastaan hyvää palautetta.  
 
Power Cup ja muut mahdolliset tapahtumat lähiseudulla 
- Maailman suurin lasten ja nuorten lentopallotapahtuma Power Cup järjestetään Imatralla 8.-11.6.2023. Turnauksen 
kokonaiskävijämäärän odotetaan nousevan poikkeusaikojen päätyttyä yli 10 000 vierailijaan. Tapahtuman järjestävät 
Lentopalloliiton kanssa yhteistyössä Imatran Pallo-Veikot ja Ruokolahden Raju sidosryhmineen. Otettava yhteys 
järjestäjiin (Jani Valkeapää) ja tiedusteltava nimen käyttöä kyseisenä viikonloppuna järjestettävälle 
golftapahtumalle/kisalle. 
- Bongattava myös muita tilaisuuksia, joiden aikaan on järjestettävä oheistapahtuma golfkentällä. 
- On huolehdittava tiedotuksesta, jotta vieraspelaajat saavat tarvittavan informaation. 
 
 


