Suomen HCP Golf ry
JÄSENTIEDOTE
JOULUKUU 2016
Syyskokous pidettiin 16.11.2016. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Veijo Notkola 2017
– 2018. Hallituksen jäseniksi valittiinn, Alander Olavi 2017 – 2018, Lindblom Harri 2017 –
2018, Leväinen Jarmo 2017, Karko Timo 2017, Pennanen Virpi 2017 – 2018, Pessi Timo
2017 – 2018, Siikonen Johannes 2017 – 2018 ja Syrjänen Jukka joka on myös yhdistyksen
varapuheenjohtaja. Jäsenmaksut pysyivät ennallaan:
Jäsenmaksut 10 euroa alle 23v juniori, 30 euroa jäsen, 50 euroa kannattajajäsen ja
70 euroa yhteisöjäsen.
Yleistä
Suomen HCP Golf ry:n tavoitteena on liikuntarajoitteisten ja muiden toimintakyvyltään
heikentyneiden henkilöiden golf pelaamisen edistäminen. Toimintaa kehitetään
yhteistyössä Suomen Golfliiton kanssa. Suomen HCP Golf ry toimii valtakunnallisella
tasolla ja sen yhteistyökumppaneina ovat eri järjestöt, piirit sekä golfyhteisöt eri puolilla
Suomea. Vuosien 2017-2018 erityisteemana on esteettömyyden edistäminen koko
golfyhteisössä.
Nuorten toiminta
Yhteistyössä Suomen Golfliiton, eri oppilaitosten ja järjestöjen kanssa selvitetään
mahdollisuuksia perustaa nuorten liikuntarajoitteisten golfryhmiä. Tavoitteena on tukea
kaikkien vammaisryhmien nuorten golfpelaamista. Golfseurojen yhteyshenkilöiden kanssa
käynnistetään paikallista toimintaa ensisijaisesti nuorille, mahdollisuuksien mukaan.
Tavoitteena on, että hanketta varten tehdään konkreettinen suunnitelma vuonna 2017 ja
hankkeelle haetaan mahdollisesti erillistä rahoitusta.
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 toteuttaa suunnitelmallisesti
Opetusministeriön tuella esteettömyyteen liittyvää hanketta, jossa golfyhteisöjä tuetaan
luomaan mahdollisimman esteettömiä golfympäristöjä (kenttä, klubirakennus, auton käyttö
jne). Hanke alkoi elokuussa 2016, mutta se jatkuu vuoden 2018 loppuun. Vuoden 2017
aikana selvitetään myös golfpelaamista ja Golf-kilpailutilannetta eri potilasjärjestöissä.
Valmennus ja kilpailutoiminta
Suomen Golfliitto vastaa valmennus- ja kilpailutoiminnasta. Yhdistys järjestää
talviharjoittelu mahdollisuuden yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa. Paikkana Green
Golf, Malmi.
Toiminta on kaikille avointa, mutta helsinkiläisillä on sopimuksen mukaan etuoikeus
toimintaan.
HCP Golf avoin mestaruuskilpailu (kilpailu on myös E- Tour osakilpailu)
pidetään xx.6.2017 Nordcenter Golf & Country Club, BENZ kentällä
(ajankohta varmistuu vuoden 2017 alkupuolella kun saadaan kv. kalenteri
selville).
HCP Golf leiri pidetään 22. – 24.5.2017 Kisakeskus / Ruukkigolf.
Opetuksesta vastaa SGL liittovalmentaja Janne Eskola. Paikkoja varattu 20 henkilölle.
Järjestäminen vaatii kuitenkin vähintään 10 osallistujaa.
Leirin kustannukset samaa tasoa kuten 2016.
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Suomen HCP Golf ry
Ennakko ilmoittautuminen alkaa tammikuussa yhdistyksen sivujen kautta. Kohta jäseneksi
tai tapahtumaan ilmoittautuminen. Lopullisesti tapahtuma vahvistuu huhtikuussa.

Special Olympics Golf toiminta
Special Olympics toimintaryhmä järjestää valmennusryhmän pelaajille leirejä ja seuraa
heidän henkilökohtaisen harjoittelunsa edistymistä eri tavoilla. Tämä tapahtuu säännöllisten
tapaamisien, pelitaitotestien, sekä harjoituspäiväkirjojen avulla. Valmennuksen tavoitteena
on myös ryhmään kuuluvien jokapäiväisen elämän laadun ja toiminnan parantaminen
golfharjoittelun kautta.
Valmennusryhmä kilpailee 3-4 kertaa kaudessa kotimaassa, lisäksi kansainvälisiä kilpailuja
on kauden aikana 1-2.
Pelaajat osallistuvat Suomessa E-tourin kisoihin kesän aikana. E-tourin kisoja on kaudessa
4 kpl, joista yhdet ovat SM-kisat. Kansainvälisiin kisoihin osallistutaan kutsun mukaan.
Kuntolomat
Seura vastaa yhdessä Hyvinvointi Lomat ry kanssa RAY – avustamien Kuntolomien
järjestämisestä. Kohderyhmänä erityisryhmät, pitkäaikaissairaat jne. Osallistujilla on
mahdollisuus aloittaa Golf tai kehittää lisää taitojaan lomaohjelman aikana.
Vuoden 2017 järjestämissopimus saadaan joulukuussa tiedoksi.
Jäsenhankinta
Jäsenille tehdään jäsenkortti vuosittain. Jäsenkortti postitetaan jäsenmaksun maksaneille
jäsenille vuosittain helmikuun aikana. Jäsenkortilla tullaan saamaan etuja vieraspelaamisen
yhteydessä, greenfee edulliseen hintaan. 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 veloituksetta. Alennukset
ainoastaan harjoituskierroksilla, ei koske kilpailuja eikä kilpailumaksuja. Sopimuskentät
ilmoitetaan HCP ry kotisivuilla 2016 lähtien ja vuodesta 2019 alkaen mainitaan myös
kenttäoppaassa.
Yhdistyksen jäsenmäärää pyritään tietoisesti kasvattamaan.
Jäsenkortit toimitetaan helmikuu 2017, kun jäsenmaksut on suoritettu.
Jäsentoiminta
Toiminnan painopisteen kilpagolfin osalta siirtymisen johdosta lajiliittoon, tulee yhdistyksen
jäsenten toimintaan kehittää uusia toimintamalleja. Vammaisten pelaajien aseman
parantaminen Golfyhteisössä on yksi mahdollinen suunta, johon järjestömme mahdollisesti
suuntautuu.
Tiedotus
Seura on teettänyt ajankohtaiset videot eri toiminta-alueilta. Jatkossa saadaan samojen
tekijöiden myötävaikutuksella muitakin videoita ja ne laitetaan kotisivuille
nähtäväksi.

Talous
Yhdistyksen jäsenten tulisi löytää uusia taloudellisia tukijoita, jotta talouden kasvattaminen
meno/tulo puolella olisi mahdollista. Tavoitteena on myös kasvattaa järjestömme
jäsenmäärää selvästi nykyisestä. Tämä mahdollistuu tarjoamalla jäsenille
yhteistyökumppaneitten kautta etuja ja olemalla näkyvässä roolissa Golfyhteisössä.
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Helsingin kaupunki ja Suomen HCP Golf ry
Järjestää yhteistoimintakurssin Malmin kuplassa joka on alkanut torstai 24.11.2016 klo
14:00-17:00. Kurssin viimeinen kerta on 30.3.2017. Kurssi on tarkoitettu seuran jäsenille ja
muille erityisryhmille.
Kurssimaksu 35 euroa jäsenet ja 60 euroa ulkopuoliset, tulee maksaa seuran tilille ja joka
sisältää ohjattua harjoittelua.
Kurssin vastuullisena vetäjänä toimii Jukka Syrjänen.
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 2016 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.
2.
3.
4.

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

Laittakaa ehdotuksia ja perustelut vielä tammikuun aikana postilla seuran osoitteeseen tai
s-postilla info@suomenhcpgolf.fi

Rauhallista Joulua ja
Onnekasta alkavaa Uutta Vuotta 2017
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 yhdistyksen toiminnanjohtajaan Kari Heikkilään
044 0533804 tai puheenjohtajaan Veijo Notkola s-posti
veijo.notkola@gmail.com
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