MUISTIO

KYTÄJÄ GOLF RY NAISTOIMIKUNNAN KOKOUS 1/2018
Aika:
Paikka:
Paikalla:

Poissa:

Torstai 22.2.2018 klo 17.30
Tuusula (Ristiholvinkuja 5)
Salla Mäkelä
Terhi Vuorinen
Laura Haimakainen
Maria Penttinen
Heidi Saarinen, puheenjohtaja
Camilla Sommar

1. Avaus
Heidi avasi kokouksen ja toivotti kaikki osallistujat tervetulleeksi.
2. Naistoimikunnan koonpano
Naistoimikunnan kokoonpanoksi vahvistettiin tulevalle kaudelle Heidi Saarinen (puheenjohtaja ja
Ladykapteeni), Camilla Sommar, Salla Mäkelä, Terhi Vuorinen, Maria Penttinen ja Laura Haimakainen.
3. Budjetti, vastuut ja kauden tapahtumat
Käytiin läpi kalenteriin merkittyjä tapahtumia ja jaettiin vastuut tulevalle kaudelle seuraavasti:
Salla Mäkelä ja Laura Haimakainen
Maria Penttinen
Heidi Saarinen
Terhi Vuorinen

Junioritoiminta ja perhetapahtumat
Ecletic ja Bongaa Lady tilastointi
Tiedotus, avajaiset, seuraottelut ja peliretki
Naiset HCP 30–54

Naistoimikunnan budjetti vahvistetaan Kytäjä ry:n hallituksen seuraavan kokouksen yhteydessä.
Budjetti pitää sisällään mm. naisten avajaistapahtuman, Ecletic lisäpalkinnot, seuraotteluiden palkinnot,
kansallisen golfviikon tapahtumien kustannukset sekä muut kauden aikana järjestettävien naisjäsenten
tapahtumien kustannukset.
Päätettiin jatkaa jo muutamina edellisinä vuosina käytössä olleen Ecletic-lisäpalkintojen arvontaa. Kesäelokuu välisenä aikana arvotaan molemmilta kentiltä lounas-lahjakortti klubiravintolaan. Ecleticit
käynnistyvät molemmilla kentillä 7.5 ja päättyvät 30.9.
Viime vuonna käyttöön otettu, naisten pukuhuoneen seinällä oleva Birdiepuu otetaan taas käyttöön
6.5. alkaen. Kytäjän "Birdie" arvotaan kauden lopussa.
Naisjäsenille ennen kauden alkua lähetettävään kevätkirjeeseen päätettiin lisätä taas pyyntö, että
naiset liittyisivät halutessaan Kytäjän Ladyt ryhmään, joka toimii erinomaisena kanavana peliseuraa
kaipaaville. Ryhmän sivusto toimii myös yhtenä kanavana, jossa tiedotetaan ja muistutetaan naisten
ajankohtaista tapahtumista ja siellä voi julkaista ja jakaa myös omia golf-tarinoitaan ja kokemuksiaan.
Päätettiin järjestää naisten peliretki Hirvihaaran golfklubille torstaina 14.6. Jäseniä tiedotetaan asiasta
heti ladykapteenin kevätkirjeessä.
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4. Naisten kauden avajaistapahtuma
Naisten kauden avajaiset "naisten startti" järjestetään lauantaina 12.5.2017 alkaen klo
10.00. Tapahtumassa naistoimikunnan jäsenet kertovat mm. koko kauden tiedossa olevista
naisten tapahtumista, kilpailuista, ystävyysotteluista ja kaudelle suunnitelluista muista uusista
tapahtumista. Tapahtumassa myös senioritoimikunnan ja junioritoimikunnan puheenvuorot.
5. Naisten ystävyysottelut
Ystävyysotteluita pelataan kaudella 2018 perinteiseen tapaan neljä.





Nordcenter/toukokuu
LLG/kesäkuu
Pickala/heinäkuu
Kurk/elokuu

Kaikki kauden ystävyysottelut pelataan vieraissa. Ajankohdat vahvistuvat kauden alkuun mennessä ja
niistä tiedotetaan jäseniä.
6. Junioritoiminta/juniori- ja perhetapahtumat
Juniori/perhetapahtumien ajankohdat vahvistuvat kauden alkuun mennessä ja niistä tiedotetaan.
7. Terveiset Ladykapteenien päiviltä
Tammikuussa järjestetyille Ladykapteenien päiville osallistuivat naistoimikunnasta Heidi Saarinen ja
Terhi Vuorinen ja junioritoimikunnasta Lasse Mäkelä.
Kansallinen golfviikko järjestetään 10.- 17.6.2018. Kytäjällä järjestetään sunnuntaina 10.6. naisten
tapahtuma, johon laaditaan erillinen ohjelma. Tapahtumasta tiedotetaan jäseniä mm. naisten startissa,
ilmoitustaululla ja Facebookissa.
8. Margareta & 2 Gins
Naistoimikunta järjestää jo perinteeksi muodostuneen Margareta & 2 Gins kilpailun lauantaina 14.7.
Kisaan päätettiin ideoida jotain uutta.
9. Juniorit vastaan seniorit
Ideoitiin syksylle leikkimielistä "juniorit vastaan seniorit" ystävyysottelua. Pelimuodoksi suunniteltiin
Irish Greensomea. (SE 14 väylää kolmella mailalla). Tapahtuma toimisi myös naisten kauden
päättäjäisinä myöhemmin klubilla. Heidi on tapahtumasta suoraan yhteydessä senioritoimikunnan
puheenjohtajaan Helena Rajalaan. Tapahtuman ajankohdasta tiedotetaan kauden aikana.
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10. Kauden 2018 päätöstapahtuma Kytäjä gaala
Päätöstapahtuma järjestetään lokakuun puolivälissä. Tapahtumasta tiedotetaan kauden
alussa. Tapahtuman järjestelyistä vastaa klubitoimikunta.

11. Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen
Seuraavan kokouksen ajankohdaksi päätettiin torstai 5.4. klo 17.30. Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja
päätti kokouksen klo 19.45.
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