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Golfgaala 
Suomen Golfliitto palkitsi 29.2 Helsingissä Scandic Grand Marinassa pidetyssä 
Golfgaalassa edellisvuoden menestyjiä ja ansioituneita. Suomen HCP Golf ry oli vahvasti 
esillä palkintoseremoniassa. 
 
Suomen HCP Golf ry palkittiin pitkäaikaisesta avoimesta kilpailutoiminnasta Golfliiton 
kiertopalkinnolla. Yhdistyksen kilpailutoiminta vakiintui 2000-luvun alussa HCP Golfin 
avoimena mestaruuskilpailuna ja myöhemmin kilpailut laajenivat Disabled Open-kisalla. 
Kiertopalkinnon luovutti Antti Peltoniemi ja sen vastaanottivat yhdistyksen puheenjohtaja 
Veijo Notkola sekä toiminnanjohtaja Kari Heikkilä.    
 
Vuoden E-golfarina palkittiin E-Tourille aktiivisesti osallistunut ja Special Olympics-kisoissa 
Suomea menestyksekkäästi edustanut Oskari Rantanen Tawast Golfista. 
 

Palkinnon saivat myös seuraavat E-Tourin voittajat:   
 

• Cross-sarja: Tero Peltola, Tarinagolf  

• Nett-sarja: Heikki Syvälä, Golf Talma 

• Stableford-sarja: Petri Partanen, St. Laurence Golf    
 
Suomen HCP Golf ry on kiitollinen saamastaan huomionosoituksesta ja onnittelee kaikkia 

seuran palkittuja golfareita!   
 
 
Talviharjoittelu 
Muutamat innokkaat HCP golfarit ovat käyneet aktiivisesti torstaisin Malmin kuplahallissa 
treenaamassa talvikauden. Muutama harjoituskerta on vielä jäljellä, viimeisen treenivuoron 
ollessa 2.4.2020. Tänä talvena olemme saaneet nauttia myös Pro Riku Soravuon 
valmennuksesta. Alla Rikun tarinaa omasta näkökulmastaan: 
 
”Ajattelin kirjoittaa muutaman rivin kertoakseni uudesta valmennuskokemuksestani.  
Minulla on ollut ilo toimia HCP Golf ry:n kanssa tämän talven ajan. Tehtäväni on ollut 
kerran kuukaudessa, valmentaa liikuntarajoitteisten golfareiden energistä joukkoa.  
 
Tapasin porukan ensimmäisen kerran 14.11. 2019 Malmin Golf kuplassa. 
Jengi tuli kahdessa erässä, 15:00-16:30 ja 16:30-18:00. Minulla ei ollut 
etukäteen tietoa eikä ennakkokäsitystä minkälaisen porukan kanssa pääsisin 
toimimaan. 
 
Ja olipahan uskomattoman mielenkiintoinen iltapäivä. Sain tavata mahtavia tyyppejä; 
omine vaivoineen, mutta super iloisia ja positiivisia. Oli kuuromykkiä, vaikeasti 
selkävammaisia, vain yhdellä toimivalla kädellä/jalalla pelaavia, aivovammaisia, 
ym. Huhhuh mikä joukko "koutsattavaksi"  

mailto:toimisto@suomenhcpgolf.fi
http://www.suomenhcpgolf.fi/


Suomen HCP Golf ry 

 

 

 

Borgmästarsinkatu 43 Pankki/Bank  

10320 Karjaa Nordea, Hakaniemi GSM +358 (0) 440 533 804 
toimisto@suomenhcpgolf.fi  IBAN: FI20 1011 3000 2283 03 http://www.suomenhcpgolf.fi  

Y-tunnus 2152036-3 SWIFT/BIC: NDEAFIHH 

 

 
No siinä sitten aloitin ottamalla selvää osallistujien rajoitteista sekä heidän golftavoitteista.  
Sitten alkoi treenit. Alkuun tarkkailin ja opiskelin jokaisen tapaa lyödä, omalla rajoitteellaan. 
Sen jälkeen yritin hahmottaa, miten onnistuisin parhaiten auttamaan heitä golfissa 
eteenpäin. Ihan samat harjoitteet ja swingi-ideat kuin liikuntarajoittamattomilla pelaajilla ei 
tulisi kysymykseen.  
 
Annoin jokaiselle muutaman idean, sopivat harjoitteet ja eväät treenata seuraavaa kertaa 
varten. Mielestäni yhteistyö on ollut hedelmällistä. Uskon että porukka oppinut ja päässyt 
lähemmäksi tavoitteitaan.  
 
On ollut hienoa huomata, että golf todellakin sopii kaikille. Ei ole esteitä harrastaa lajia. Sitä 
paitsi, yhdessä tekeminen, sosiaalisen verkoston ylläpitäminen, liikkuminen ja itsensä 
voittaminen on kaikille tärkeää.  
 
Nyt, kokemusta rikkaampana voin vain sanoa, että hatun nosto näille upeille ihmisille. He 
olisivat voineet hyvällä omatunnolla jäädä laakereille lepäämään mutta ei; onneksi on 
GOLF.” 
 
 
Kevään golfleiri 
Kevään HCP Golf leiri pidetään Pajulahdella 25.-27.5.2020.  
Leiri sopii kaikentasoisille golfareille. Pyrimme tänä keväänä markkinoimaan kurssia myös 
golfia aloitteleville henkilöille. Mukana oleva Golfliiton ammattivalmentaja osaa antaa sinulle 
henkilökohtaisia golfneuvoja ja -vinkkejä. 
Leirillä on hyvä henki ja mukava porukka. Harjoitellaan, pelaillaan ja nautitaan toistemme 
seurasta. Kertokaa tästä HCP golfin kohderyhmään kuuluville ystävillenne. Yritetään 
yhdessä saada mukaan uusia kasvoja tähän liikunnalliseen harrastukseen!  
 
Lue leiristä lisää verkkosivuilla https://suomenhcpgolf.fi/yhdistyksen-leirit 
Mukaan pääsee 30 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä.  
Muista ilmoittautua verkkosivuilla viimeistään 13.4.2020! 
 
 
Jäsenedut 
Tyypillisesti jäsenedut ovat alennuksia 18r tai 9r greenfee-hinnoista sekä golfauton 
käytöstä. Jäsenedut päivittyvät jatkuvasti ja kauden 2020 osalta on jo tullut päivityksiä. 
Katsokaa viimeinen jäsenetutilanne aina verkkosivuilta: https://suomenhcpgolf.fi/jasenedut 
Pääsivu – Jäsenille - Jäsenedut 
 
Jäsenedut saa esittämällä voimassaolevan jäsenkortin caddiemasterille. 
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E-Tour 
E-Tourin järjestämisestä vastaa Suomen Golfliitto, joten katsokaa aina liiton sivuilta 
viimeiset tiedot kisoista, kilpailumuodot, säännöt jne. Tuorein E-Tour informaatio löytyy 
liiton verkkosivuilta https://golf.fi/kilpagolf/kiertueet/e-tour/ 
KILPAGOLF – Kilpailut ja kiertueet – E-Tour  
 
Tässä tämänhetkinen kilpailukalenteri: 
 

18.-19.5. E-Tour 1. Nordcenter Golf & CC 

5.-6.6. E-Tour 2. Archipelagia Golf Club 

 28.-29.6. E-Tour 3. Kerigolf 

17.-18.7. E-Tour 4. Lyöntipeli SM* Etelä-Pohjanmaan Golf 

28.-29.7. E-Tour 5. Respecta Finnish Disabled Open Sea Golf Rönnäs 

20.-21.8. E-Tour 6. Tarinagolf 

* E-Tour 4. Lyöntipeli SM kilpailussa pelataan vain SCR-sarja, tasoitusraja max 18,4. 

 
 
 
Jäsenhankinta 
Yhdistyksen tavoitteena on kasvattaa jäsenmäärää.   
Jäsenmäärän kasvattamiseksi tulemme panostamaan entistä enemmän tiedottamiseen 
sekä olemalla aktiivinen sosiaalisessa mediassa. Sosiaalisen median avulla pyrimme 
tavoittamaan eteenkin nuoria golfista kiinnostuneita henkilöitä. Tarvitsemme tässä koko 
nykyistä jäsenkuntaamme, joten tykätkää yhdistyksen some-postauksista ja jakakaa niitä 
edelleen sopiville kohderyhmille. Näin tietoisuus yhdistyksestämme kasvaa ja sitä kautta 
myös jäsenmäärämme. 
 
Käynnistämme omille jäsenillemme myös jäsenhankintakilpailun, jossa uusia jäseniä 
yhdistykseen tuoneet palkitaan ja eniten uusia jäseniä yhdistykseemme tuonut palkitaan 
erikseen loppuvuodesta. Seuraa verkkosivujamme, jossa kerromme tästä pian lisää. 
 
 
Tiedottaminen 
Seuran verkkosivut löytyvät täältä: www.suomenhcpgolf.fi  Lukekaa sieltä uusimpia 
tiedotteita ja kertokaa verkko-osoite muillekin asiasta kiinnostuneille.    
Kuten Jäsenhankinta-kohdassa kerrotaan, panostamme myös sosiaaliseen mediaan. 
Kaikki jäsenet voivat auttaa tässä some-aktiviteetissa. 
 
 
Kevätkokous 
Kevätkokous pidetään 22.4.2020 alkaen klo 15.00  
Kauppiaitten Kauppaoppilaitos, Martinlaaksontie 36 Vantaa 
 
Päivittäkää muuttuneet yhteystiedot 
Muistakaa aina ilmoittaa osoitteenmuutoksista, puhelinnumeron tai 
sähköpostiosoitteen vaihtumisesta. Näin varmistat, että tiedotteet ja posti tavoittavat sinut. 
Parhaiten yhteystietojen muutos onnistuu omien kotisivujen kautta, Ota yhteyttä -
painikkeesta. 
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YHDISTYKSEN HANKKEET 
 
 
Vammaisten ja vajaakuntoisten liikunnan edistäminen paikallisella tasolla - hanke 
Yhdistyksellä on meneillään Vammaisten ja vajaakuntoisten liikunnan edistäminen 
paikallisella tasolla-hanke. Hankkeen edistämiseksi järjestämme eripuolilla Suomea 
tilaisuuksia, joissa Paragolfer-laite on mukana ja sitä pääsee kokeilemaan. Tilaisuuksiin 
kutsutaan lähialueilta henkilöitä kuntien ja erityisryhmien järjestöjen avulla tutustumaan 
lajiin ja ohjausta tehdään yhdessä golfseuran kanssa. Seurat tulevat järjestämään jatkossa 
omin voimin muutamia harjoituksia halukkaille kauden aikana. Kalenterin aikataulutus 
meneillään ja valmistunee huhtikuun loppuun mennessä. Alustava ohjelma:  
 

13.5 Koski Golf 

14.5 Kymen Golf 

28.- 29.5 Turun seutu (varalla) 

1.- 5.6 Tampereen alue (Messukylä, Golf Pirkkala, Tammer Golf, Nokia River ja Hiisi Golf) 

8.- 12.6 Pohjoinen alue (Arctic Golf, Kemin Golf, Haukipudas, Oulun Golf) 

15.- 17.6 Turun seutu (Archipelagia Golf, Harjattula Golf, Kankaisten Golf 

 
Hanketta esitellään kuntoutuksen maailmankonferenssissa syyskuussa Tanskassa. 
Samalla esitellään myös aiempaa esteettömyyshanketta sekä paragolfer-hanketta. 
Suomen erityisgolftoiminta saa ”isoa” julkisuutta osana maailman konferenssia. Lisätietoja 
koko hankkeesta Kari Heikkilä 0440 533804 ja Veijo Notkola 040 50941 82. 
 
 
Esteettömyysselvitykset 
Vammaisten ja vajaakuntoisten liikunnan edistämishankkeessa tehdään myös joitakin 
uusia esteettömyysselvityksiä. Jos tiedät sopivia golfkenttiä, joista selvitys puuttuu, ole 
yhteydessä Kariin tai Veijoon. Selvityksiä tai opastusta voidaan myös tehdä osana 
tilaisuuksia, joita järjestetään liikunnan edistämishankkeessa eri puolilla Suomea kesän 
aikana. Yhdistyksemme verkkosivuilla on tietoa kenttäkohtaisesti jo tehdyistä 
esteettömyysselvityksistä. Tavoitteena on päivittää tiedot, mutta niitä kannattaa tutkia, jos 
on menossa uudelle kentälle pelaamaan. 
 
 
Yhteistyö Golfliiton kanssa 
Golfliiton kutsumana pidetään ensimmäinen yhteistyöneuvonpito ”yhteisetaskeleet” 
maaliskuu lopulla. Osallistujat SGL Mika Hollo, Annika Nykänen, HCP Veijo Notkola ja Kari 
Heikkilä. Jatkossa kokoonnumme muutaman kerran vuoden aikana. 
 
Hyvää kevättä kaikille. Tavataan viheriöillä! 
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