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JÄSENTIEDOTE 
Helmikuu  2016 
 
Liitteenä Jäsenkortti vuodelle 2016 
Edut kortilla lisääntyy kauden aikana, odottakaa maltillisesti ja seuratkaa kotisivujen kautta 
milloin tiedot päivitetään. Olemme esittäneet seuroille samassa yhteydessä myöskin että 
invalidikortin omaavat henkilöt myös saisivat etuja autonkäytössä.  
Holiday Club Resotrs Oy on vahvistanut omat edut Jäsenistölle. 
Golf seurat lisätään kun saamme ilmoituksen kentiltä, mitä he tarjoavat. 
 
Jäsenet UUTTA !!!!! 
Jäsenille tehdään jäsenkortti vuosittain. Jäsenkortti postitetaan jäsenmaksun maksaneille 
jäsenille vuosittain helmikuun aikana. Jäsenkortilla tullaan saamaan etuja vieraspelaamisen 
yhteydessä, greenfee edulliseen hintaan. Seura neuvottelee eduista golfseurojen kanssa. 
Etuja tulee olemaan seuraavilla asioilla, greenfee edullisesti golfseuran määrittelemällä 
ajalla, pelaaminen ainoastaan 9r edullisesti, golfautojen käytössä alennusta ja erityisesti 
yhdessä HCP ry ja EDGA kortti jossa autonkäyttö määritelty haitan vuoksi pakolliseksi niin 
auton saa mahdollisesti veloituksetta. Alennukset ainoastaan harjoituskierroksilla, ei koske 
kilpailuja eikä kilpailumaksuja. Sopimuskentät ilmoitetaan HCP ry kotisivuilla ja vuodesta 
2017 alkaen mainitaan myös kenttäoppaassa. 
 
Kuntoloma toteutetaan osittain Ray:n tukemana sosiaalisena lomana. 
Järjestetään12.-17.6.2016 tarkemmat tiedot kotisivuilta. Paikat annetaan 
varausjärjestyksessä jättämällä hakemuksen annettujen ohjeiden mukaan, kuitenkin 
viimeistään 7.3.2016 mennessä. Hakemuksia on tullut 25 – 40. Kuntoloma järjestetään 
yhteistyössä Hyvinvointilomat ry, Urheiluopisto Kisakeskus ja Ruukkigolf. 
 
Aikuisten toiminta ja esteettömyys 
Yhteistyössä Suomen Golfliiton kanssa golfin asemaa tullaan edelleen vahvistamaan 
osana erityisryhmien liikuntaa.  Edistetään vammaisten ja toimintakyvyltään ongelmaisten 
golfpelaamista eri järjestöjen kanssa. Tavoitteena on kehittää Opetusministeriön tuella 
esteettömyyteen liittyvä hanke, jossa golfyhteisöjä tuetaan luomaan mahdollisimman 
esteettömiä golfympäristöjä (kenttä, klubirakennus, auton käyttö jne.) Hanke alkaisi vuonna 
2016, mutta se jatkuisi vielä vuonna 2017 - 2018. Vuoden 2016 aikana selvitetään myös 
golfpelaamista, kilpailutilannetta eri potilasjärjestöissä. 
 
Yhdistys tulee järjestämään jäsenilleen toukokuussa golfleirin, jos löytyy riittävästi 
osanottajia. 
Osanottomaksusta tuetaan osittain jäseniä. Paikkana tulee olemaan Urheiluopisto 
Kisakeskus ja Ruukkigolf 16. - 18.5.2016. Tarkempi ohjelma lähetetään ilmoittautuneille.  
Opetuksesta vastaa Pro Jouni Simanainen NGCC / RuG. 
Järjestäminen kuitenkin vaatii vähintään 10 osallistujaa. Paikkoja varattu 20 osallistujalle. 
Mukaan otetaan ilmoittautumis järjestyksessä. 
 
Laittakaa ehdotukset opetuksen sisällöstä ja halukkuus osallistumiseen 
viimeistään 15.3.2016 mennessä. 
Leirillä opetuksesta vastaa Jouni Simanainen Pro NGCC/RuG. 
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Kilpailutoiminta 
Kaikista virallisista kotimaisista ja kansainvälisistä kilpailuista tarkemmat tiedot seuramme 
kotisivuilla.. 
Seura järjestää HCP Golf (avoin) mestaruuskilpailun 16.6.2016, NGCC, Benz kentällä. 
Kilpailu on samalla Golfliiton 2. E-tour osakilpailu vuodelle 2016. Ilmoittautumiset 
kotisivujen kautta. 
Lisätietoja kotisivuilla. 
 
Kamapörssi 
Teemme kotisivuille uuden laatikon jossa esitellään kulloinkin lahjoitettavia mailoja ja muita 
lajin välineitä. Useat tahot kyselleet että otammeko lahjoituksia vastaan, ja koska meillä ei 
ole tiloja niiden säilyttämiseen niin jaamme tietoa välineistä ja kaikki jotka ovat 
kiinnostuneita voivat niitä sitten tarvittaessa pyytää itselleen. Tiedot sivuilla on ehkä 2-3 kk 
ja senjälkeen tiedot poistetaan. 
 
Seuran kotisivut www.suomenhcpgolf.fi  Lukekaa sieltä uusimpia tiedotteita ja kertokaa 
sivuosoite muillekkin asiasta kinnostuneille. Kun teillä tulee uudistusehdotuksia sivujen 
sisällöstä niin palautetta sivujen ohjeiden mukaan KIITOS ! 
 
Omat yhteystiedot 
Muistakaa aina ilmoittaa osoitteen muutoksista tai puhelin numeroiden sekä 
sähköpostiosoiteen vaihtumisesta. Näin varmistat että posti tavoitta Sinut. Parhaiten tämä 
onnistuu omien kotisivujenkautta palaute painikkeesta. 
 
Vuoden 2015 HCP Golf henkilö. 
HCP ry hallitus esittää vuosittain kevätkokoukselle nimettäväksi henkilön joka on täyttänyt 
parhaiten seuraavat asiakohdat edellisen toimintavuoden kuluessa.  
 
Valinnassa ei huomioida henkilön kilpailumenestystä koska Golfliitto nimeää vuosittain 
parhaan HCP pelaajan. 
 

1. Henkilö on edistänyt ja kehittänyt vammaisgolfin harrastusta. 
2. Henkilö on tehnyt vammaisgolfia tunnetuksi. 
3. Henkilö on omalla toiminnallaan edesauttanut uusien henkilöiden mukaan liittymistä. 
4. Henkilön ei välttämättä tarvitse olla HCP ry:n jäsen. 

Laittakaa ehdotuksia ja perustelut vielä tammikuun aikana postilla seuran osoitteeseen tai  
s-postilla harri.lindblom@vammaisurheilu.fi ja info@suomenhcpgolf.fi  
 
Aurinkoista kevättä.                                                   
 
Hallitus  
 
Ps. Jos jäsenmaksuissa on virheitä tai puutteita sekä mahdollisesti ette halua 
olla mukana toiminnassa niin laittakaa palautetta kotisivujen kautta. 
Tai suoraan sähköpostilla info@suomenhcpgolf.fi  
 
Voitte myös olla yhteydessä puheenjohtajaan  
Harri Lindblom GSM 044 361 7353 
s-posti harri.lindblom@vammaisurheilu.fi 
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