SUOM EN HCP GOLF RY

JÄSENTIEDOTE
JOULUKUU 2006
Vuosi 2006 alkaa olla lopuillaan ja on aika alkaa huolehtimaan omasta kunnostaan myös
talviaikana. Kävelkää, juoskaa tai tehkää jotain muuta liikuntaa jotta oma hyvänolon tunne omassa
kehossa viestittää hyvää oloa. Vain liikkumalla voitte vaikuttaa omaan hyvään oloon
kunnonpuolesta.
Syyskokous pidettiin 24.11.2006. Seuran puheenjohtajaksi jatkaa Harri Lindblom (07) ja muut
hallituksen jäsenet valittiin Pirjo Auer (07-08), Olavi Alander (07-08), Ismo Reivilä (07), Johannes
Siikonen (07), Jukka Syrjänen (07), Eila Tuuttu (07-08), Petri Uotinen (07-08), Tero Peltola (07).
Jäsenmaksut pidettiin entisinä 10 / 20 / 40 / 70 euro.
Seuran toiminnanjohtaja Kari Heikkilä, osallistuu seuran hankkeisiin luottamusmies periaatteella.
Toiminnanjohtaja ei veloita matkakuluja eikä palkkioita seuralta.
Toiminta yleisesti
Jäsenten aktiviteettiä pyritään edelleen nostamaan tämän hyvän yhteisen harrastuksen parissa.
Yhteistyötä golfseurojen kanssa lisäämällä voidaan mahdollistaa seuratoiminnan lisäämistä eri
golfseuroissa. Tähän toimintaan tarvitaan myöskin koko jäsenistön osallistumista omien
mahdollisuuksiensa mukaan. Toiminnan tulisi painottua aikuisten harrastusliikunta 50%, nuorten
harrastusliikunta 30% ja kilpailutoiminta 20%
Terveysliikunta – terapiagolf projekti.
Seuramme sai Raha-automaattiyhdistykseltä tukea projektiin 15,000 euroa vuodelle 2006. Projektin
loppuselvitys valmuistuu alkuvuodesta 2007 ja se on luettavissa kotisivuillamme.
Olemme hakeneet myös jatkorahoitusta projektille vuodelle 2007. Olemme päässet esittevien
hankkeiden listalle, päätökset tekee sosiaali- ja terveysministeriö. Lopulliset päätökset saadaan
helmikuun 2007 aikana.
Kuntolomat Ray:n tukemia
Aikaisempina vuosina nämä tuetut lomat olivat erittäin suosittuja aloittamistapahtumina myös
golfharrastuksen aloitukseen. Olemme varanneet kaksi Kuntolomaa 27.5. – 1.6.2007 ja 8. –
13.7.2007 Kisakeskus / Ruukkigolf. Kuntolomalle otetaan 25 henkilöä mutta jos hakijoita
ilmaantuu runsaasti voidaan pyrkiä lisäpaikkoihin. Paikat annetaan varausjärjestyksessä jättämällä
hakemuksen annettujen ohjeiden mukaan, kuitenkin viimeistään ohjeissa mainittuna ajankohtana.
Nuorten ryhmä
Nuorille pidetää kesäkuussa yksi leiri ja sen jälkeen nuoret osallistuvat ainakin SM kilpailuihin.
Loppukesästä mahdollisesti vielä toinen leiri. Näistä tiedotetaan lisää huhtikuussa 2006.
Kilpailutoiminta
Katsatuskilpailu toukokuun loppupuoli (paikka vielä avoin).
Tulokset merkitsevät valinta järjestykseen. Näillä valinnoilla ratkaistaan Suomen Golfliiton tukemat
kilpailijapaikat. Valintoihin vaikuttaa osittain vuoden 2006 kilpailumenestys josta tarkemmin ennen
katsastuskilpailua.
Vammaisten avoimet SM golfkilpailut pidetää kesäkuussa, (paikka vielä avoin). Lähetämme myös
kutsuja muihin euroopan maihin ennenkaikkea pohjoismaihin jotta saisimme kilpailuun lisää

kansaivälisyyttä. Samoin kilpailusta tiedotetaan muita erityisliikunnan järjestöjä jotta hekin omalta
osaltaan aktivoisivat jäsenistönsä osallistumista tähän kilpailuun.
Suomen Golfliitto
Vammaisgolf toimintaa suunnittelee ja toteuttaa liitossa Kari Heikkilä. Kun teillä herää kysymyksiä
asiasta niin tehkää se suoraan Karille. Näin saatte vastaukset nopeammin. Antakaa myöskin
vinkkejä uusista haasteista ja toteutan niitä mahdollisuuksien mukaan. Toiminnassani olen
kuitenkin sitoutunut liiton budjetin mukaiseen taloudelliseen toimintaan.
Tavoitteeni on saada tulevaisuudessa Suomen HCP Golf toimielimeksi joka antaa lausuntoja ja
ratkaisumalleja vammaisgolfia koskevissa kysymyksissä. Päätäntävalta on aina kuitenkin Suomen
Golfliitolla. Tämä ei toteudu vaivattomasti mutta asiaa kannatta edistää kaikilla tavoin.
Helsingin kaupunki ja Suomen HCP Golf ry
Järjestää yhteistoimintakurssin Malmin kuplassa alkaen tiistai 9.1 klo 10:00-12:00. Kurssi päättyy
17.4.2007. Kurssi on tarkoitettu seuran jäsenille. Kurssimaksu 20 euroa sisältää 15 kertaa
harjoittelua ja tulee maksaa seuran tilille. Kurssin vastuullisena vetäjänä toimii Jukka Syrjänen gsm.
0400-446 592. Soittamalla hänelle ilmoittautumisen ja saat samalla liätietoja harjoituspaikasta.
Muistakaa maksaa myös jäsenmaksut ajoissa koska vain jäsenmaksut maksaneet jäsenet voivat
osallistua tähän kurssiin.
Kesällä pyrimme järjestämään taas Paloheinässä vastaavan harjoittelumahdollisuuden kuten oli
kesällä 2006.
Seuran kotisivut www.suomenhcpgolf.fi ovat olleet uusittuina käytössä syyskuu 2005 lähtien.
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.
Rauhallista Joulua ja Onnekasta Uutta Vuotta 2007
Hallitus / Kari Heikkilä

