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JÄSENTIEDOTE - TAMMIKUU  2021 
 
 
YLEISTÄ 
Syyskokous pidettiin 15.12.2020. Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Notkola Veijo 2021 -2022. 

Hallituksen jäsenenä tulevan kalenterivuoden toimivat seuraavat henkilöt:  

• Lindblom Harri 2021 – 2022 

• Pessi Timo 2021– 2022 (yhdistyksen varapuheenjohtaja, aivovammautuneiden edustus) 

• Syvälä Heikki 2021 - 2022 (kilpagolfasiat) 

• Eronen Hannu 2020 – 2021 (elinsiirrokkaiden edustus) 

• Perttunen Jarmo 2020 – 2021 

• Syrjänen Jukka 2020 – 2021 

• Suominen Tuulia 2021 – 2022 (Special Olympics -ryhmän edustus) 
 

Jäsenmaksut pysyvät ennallaan: alle 23v juniori 10€/vuosi, normijäsen 30€/vuosi, kannattajajäsen 

50€/vuosi, ja yhteisöjäsen 70€/vuosi. 

 

Teimme lokakuussa 2020 palautekyselyn jäsenkunnallemme. Kyselyn tavoitteena oli selvittää, 

kuinka jäsenistömme kokee yhdistyksen toiminnan ja millaisia toiveita heillä on yhdistyksen 

toiminnan ja jäsenpalvelujen suhteen. Jäsenistöstämme, kaksi kolmannesta (2/3) vastasi kyselyyn, 

joten otos oli melko kattava. Toimintamme koettiin laadukkaaksi (yli 90% vastaajista koki 

toimintamme hyväksi tai melko hyväksi), josta voimme olla ylpeitä. Saimme myös hyviä 

kehitysehdotuksia ja suuntaa siihen, miten voisimme palvella jäseniämme vielä paremmin. 

Kehitysalueiksi koettiin erityisesti seuraavat alueet: 

 

1. Jäsenkortilla saatavat edut golfmaksuihin  
2. Valmennusleirit ja talviharjoittelu 
3. Yhdistyksen tunnettuuden lisääminen golfseuroissa ja potilasjärjestöissä 

 
Jatkuvan kehittämisen hengessä pyrimme huomioimaan palautteen mahdollisuuksien mukaan ja 

korjaavia toimenpiteitä on sisällytetty jo vuoden 2021 toimintasuunnitelmaan. 

 
Yhdistyksemme tavoitteena on liikuntarajoitteisten ja muiden toimintakyvyltään heikentyneiden 

henkilöiden golfin pelaamisen edistäminen. Tuemme ja edistämme erityisgolffareiden pelaamista 

kaikilla tasoilla. Yhdistyksemme tuottaa asiantuntijapalveluita, erityisesti esteettömyyteen liittyen. 

Opastamme ja autamme pyydettäessä golfyhteisöjä huomioimaan vammaisten ja 

liikuntarajoitteisten tarpeet ja oikeudet. Teemme ja käynnistämme kehittämishankkeita 

erityisgolffareille. Yhteistyökumppaneinamme ovat eri järjestöt, piirit sekä golfyhteisöt eri puolilla 

Suomea. Tärkeimpiä yhteistyökumppaneitamme ovat Suomen Golfliitto, Paralympiakomitea sekä 

Soveltava Liikunta SoveLi ry (SoveLi). Järjestöllä on myös yksi alueellinen 

jäsenjärjestö Kaakon HCP Golf ry. Tavoitteena on, että alueellisia järjestöjä syntyisi 

vuonna 2021 lisää. 

 
 
NUORTEN TOIMINTA 
HCP Golfin tavoitteena on järjestää nuorille erityisgolffareille golfharrastuksen aloittamista tukevia 

golftapahtumia yhteistyössä golfliiton, potilasjärjestöjen sekä paikallisten golfseurojen kanssa. 

Tavoitteena on tukea kaikkien vammaisryhmien nuorten golfpelaamista ja saada synnytettyä 
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vertaistukena nuorille. Yhdistys omistaa yhden paragolfer-laitteen, jota hyödynnetään toiminnassa.  

  

 
AIKUISTEN TOIMINTA JA ESTEETTÖMYYS  
Yhdistys pitää rekisteriä golfkenttien esteettömyydestä ja tekee tarvittaessa kenttäkohtaisia 

esteettömyysselvityksiä. Yhdistys tukee erityisgolftoimintaa järjestämällä pyynnöstä tapahtumia 

erityisgolftoimintaa liittyen. Myös tässä toiminnassa on mukana paragolfer-laite. Tavoitteena on, 

että paragolfereita hankittaisiin lisää eri puolille Suomea.   

 
 
VALMENNUS- JA KILPAILUTOIMINTA 

Suomen Golfliitto vastaa valmennus- ja kilpailutoiminnasta. Yhdistys järjestää talviharjoittelu- 

mahdollisuuden. Harjoituspaikkana on Green Golf, Malmi. Tavoitteena on, että talviharjoittelua 

järjestettäisiin jatkossa myös muualla Suomessa. HCP Golf avoin mestaruuskilpailu (kilpailu on 

myös E- Tour osakilpailu) pidetään 24.5.2021 Nordcenter Golf & Country Club, BENZ-kentällä.  

 

HCP Golf leiri pidetään 14. – 16.5.2021 Liikuntakeskus Pajulahdessa (golfkentät Iitti Golf ja Koski 

Golf). Opetuksesta vastaa SGL liittovalmentaja Janne Eskola. Paikkoja varattu 30 henkilölle. 

Järjestäminen vaatii kuitenkin vähintään 10 osallistujaa. Ohjelma tulee päivittymään vielä ja 

tiedotamme siitä lisää, kun ohjelma valmistuu. Ennakkoilmoittautuminen alkaa tammikuussa 

yhdistyksen sivujen kautta, kuitenkin viimeistään maaliskuun loppuun mennessä.  Paikat täytetään 

ilmoittautumisjärjestyksessä. 

 
 
SPECIAL OLYMPICS GOLF – TOIMINTA 

Special Olympics -toimintaryhmä järjestää valmennusryhmän pelaajille leirejä ja seuraa heidän 

henkilökohtaisen harjoittelunsa edistymistä eri tavoin. Tämä tapahtuu säännöllisten tapaamisten, 

pelitaitotestien, sekä harjoituspäiväkirjojen avulla. Valmennuksen tavoitteena on myös ryhmään 

kuuluvien jokapäiväisen elämän laadun ja toiminnan parantaminen golfharjoittelun kautta. 

Pelaajat osallistuvat leireille / kilpailutoimintaan mahdollisuuksien mukaan kotimaassa E-Tourille ja 

Special Olympics -kisoihin ulkomailla. Tavoitteena on, että HCP Golf tukee tämän ryhmän toimintaa 

vuoden 2021 aikana esimerkiksi valmennustuen kautta. Tavoitteena on myös saada uusia pelaajia 

liittymään SO-ryhmään. Toimintakaudella 2020 saatiin uusia pelaajia ja heidän osallistumisensa 

tukemista jatketaan vuonna 2021. Osallistutaan ulkomaan leirinä 28 - 30.5.2021 Special Olympics 

Sports Festival Fredrikshavn, Tanska (8 lajia) jossa Golf mukana.  

 
 
AIVOVAMMA GOLF -TOIMINTA 

Vuosittain järjestettävä vertaistukileiriä aivovammautuneille golfareille järjestetään neljännen kerran 

elokuussa 2021 Vääksyn Kanava Golfissa. Kiinnostus leirille osallistumisesta on kasvanut 

vauhdilla, mutta koronavuonna 2020 peruuntumisia tuli ennätysmäärä, sillä 

riskiryhmään kuuluvia on erityisen paljon yhdistyksessämme. Elokuun 2021 leirille 

otetaan mukaan 20 henkilöä, joilla on aivovamma. Pyrimme rajaamaan pois muut 

vammat, jotta leiri on jatkossakin vertaistukileiri. Valmentajanamme toimii Suomen 

Golfliiton erityisgolf -maajoukkuevalmentaja Janne Eskola (Tarinagolf Pro). 

Valmennuksen lisäksi leiri sisältää pelaamista, yhdessä ruokailua, saunaillan sekä palaverin, jossa 

keskustellaan lyhyesti, mitä on erityisgolf ja miten sitä halutaan viedä eteenpäin. 
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ELINSIIRRON SAANEIDEN GOLFTOIMINTA 
Tavoitteena on saada uusia elinsiirron saaneita ja dialyysihoidossa olevia golfareita mukaan 

yhdistyksen toimintaan ja kehittää oman alaryhmän toimintaa vuoden 2021 aikana. Uusia jäseniä 

saadaan tiedottamalla yhdistyksen toiminnasta elinsiirrokkaiden kansallisissa potilasjärjestöissa 

(MuMa, SyKe) sekä kohderyhmän sosiaalisen median ryhmissä (mm. Facebookin 

”Elinsiirtourheilijat” ryhmässä). Lähestymme myös paikallisia elinsiirtoyhdistyksiä golfin tiimoilta ja 

järjestämme tarpeen mukaan esim. ”Tutustu Golfiin” -tilaisuuksia heidän jäsenilleen.  

Pääkaupunkiseudun elinsiirrokkaat aloittavat kautensa perinteisesti Malmin Green Golfissa 

talviharjoittelun merkeissä. Kilpailukausi alkaa, korona-tilanteen niin salliessa, toukokuussa 

Golfliiton E-Tour -kisalla. Perinteinen elinsiirrokkaille ja heidän läheisilleen tarkoitettu Ajalin Open -

golfkisa oli viime vuonna koronan takia tauolla, mutta tavoitteena on järjestää elinsiirrokkaille kilpailu 

jossain muodossa tulevalla kaudella. Kansainväliset elinsiirrokkaiden kilpailut ovat tulevan vuoden 

osalta peruutettu koronan takia. 

   
 
JÄSENKORTTI JA -HANKINTA 
Jäsenille tehdään jäsenkortti vuosittain. Jäsenkortti postitetaan jäsenmaksun maksaneille jäsenille 

vuosittain maaliskuun aikana. Jäsenkortilla etuja tulee olemaan mm. edullisemmat greenfee-maksut 

golfseuran määrittelemällä ajalla, edullisempi 9:n reiän pelaaminen, alennuksia golfautojen 

käytössä sekä erityisesti sekä HCP Golf- että EDGA-kortin (jossa autonkäyttö määritelty haitan 

vuoksi pakolliseksi) omaaville golfauton käyttö veloituksetta. Alennukset ovat voimassa ainoastaan 

harjoituskierroksilla, eivätkä koske kilpailuja eivätkä kilpailumaksuja. Sopimuskentät ilmoitetaan 

HCP Golfin kotisivuilla. Jäsenkortit toimitetaan maaliskuu 2021, kun jäsenmaksut on suoritettu. 

 

Yhdistyksen jäsenmäärää pyritään edelleen kasvattamaan. Tiedottamme toiminnastamme mm. eri 

potilasjärjestöille ja järjestämme erilaisia ”Tutustu golfiin”-tilaisuuksia. Tiedotamme aktiivisesti myös 

sosiaalisessa mediassa ja järjestämme pieniä kilpailuja tavoitteena uusien jäseninen hankkiminen 

sekä sosiaalisen median seuraajamäärien kasvattaminen ja sitä kautta toimintamme tietoisuuden 

lisääminen kohdeyleisössä.  

 
 
TIEDOTTAMINEN 

Yhdistyksen päätiedotuskanavat ovat yhdistyksen verkkosivut, Facebook, Instagram sekä 

jäsenkirjeet. 

 

Tavoitteenamme on parantaa tiedotusta erityisesti golfseurojen ja potilasjärjestöjen suuntaan. 

Ensiksi mainitun osalta tulemme tekemään yhteistyötä Golfliiton kanssa. Haluamme myös jatkuvasti 

kehittää tiedottamista omille jäsenillemme. Jäsenkyselyn palautteen mukaisesti avaamme 

toimintaamme paremmin jäsenistöllemme uutisten ja blogi-kirjoitusten muodossa. Olemme 

teettäneet vuosien saatossa ajankohtaisia videoita eri toiminta-alueilta.  Uusin video liittyy 

paragolferin käyttöön. Tarkoitus on tehdä samojen tekijöiden myötävaikutuksella 

lisää videoita ja laittaa ne nähtäväksi mm. verkkosivuille. Kenttien 

esteettömyystilanteesta ja jäseneduista pidetään ajantasaista tietoa yhdistyksen 

verkkosivuilla.  

 

Vuoden alussa uusittujen verkkosivujemme ja aktiivisin tiedottamisen myötä verkkosivujamme 

seuraa kasvava määrä ihmisiä - kesäaikaan kuukausittain reilut 400 ihmistä. Facebookissa 

(@hcp.golf) uutisiamme seuraa jo yli 200 ihmistä. Vuoden 2020 alusta Facebook-seuraajamäärä on 

kasvanut yli 50%. Perustimme myös Instagram-tilin (@hcpgolf), jota seuraa nyt n. 150 HCP Golf – 
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fania. Huomionarvoista on, että lähes kaikki suomalaiset golfseurat seuraavat tiedotuksiamme 

Instagramissa.  

 
 
TALOUS 
Vuonna 2021 toiminta perustuu jäsenmaksutuloihin ja pieneen hankeavustukseen. Yhdistys 

tarvitsee uusia taloudellisia tukijoita, jotta toiminnan kehittäminen ja nykymuotoinenkin toiminta olisi 

mahdollista.  

 

 
SUOMEN HCP GOLF RY TALVIHARJOITTELU  
Helsingin seudun talviharjoittelu on järjestetty Green Golf Malmin kuplassa torstaisin kello 14-18.00. 

Paragolfer-vuoro on kello 14.00-15.00. 1. ryhmä harjoittelee klo 15.00 – 16.30 ja 2. ryhmä klo 16.30 

– 18.00. Harjoittelun viimeinen kerta on 1.4.2020. Harjoittelu on tarkoitettu seuran jäsenille ja muille 

erityisryhmille. Harjoitusmaksu 40 euroa jäsenet ja 70 euroa ulkopuoliset, tulee maksaa seuran tilille 

ja joka sisältää omatoimista harjoittelua. Hallissa koko talvikauden Paragolfer-laite jota voivat 

käyttää sekä vanhat että uudet jäsenet. 

Seuran kotisivut löytyvät osoitteesta: www.suomenhcpgolf.fi  Lukekaa sieltä uusimpia tiedotteita ja 

kertokaa sivuosoite muillekin asiasta kiinnostuneille. Kun teillä tulee uudistusehdotuksia sivujen 

sisällöstä, niin palautetta sivujen ohjeiden mukaan KIITOS! 

 
 
OMAT YHTEYSTIEDOT 
Muistakaa aina ilmoittaa osoitteen muutoksista tai puhelinnumeroiden sekä sähköpostiosoitteen 

vaihtumisesta. Näin varmistat, että posti tavoittaa sinut. Parhaiten tämä onnistuu omien kotisivujen 

kautta, Ota yhteyttä -painikkeesta. 

 
 
VUODEN 2020 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 Golf -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 Suomen HCP Golf ry:n jäsen. 

Laittakaa ehdotuksia ja perustelut vielä tammikuun aikana s-postilla toimisto@suomenhcpgolf.fi 
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