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JÄSENTIEDOTE 
Huhtikuu  3-2020 
 
Covid-19 pandemia 
Yhteiskuntamme on tilanteessa, jota emme ole aiemmin kokeneet. Nopeasti kohonnut 
Covid-19 tartunnan riski on johtanut moniin hyvin poikkeuksellisiin toimenpiteisiin, joilla on 
vaikutuksia jokaisen suomalaisen elämään. 
 
Suomen HCP Golf ry:lle tärkeintä on jäsenistön terveys ja pyrimme omalta osaltamme 
välttämään kaikki tilanteet, joissa jäsenistömme altistuisi tartunnalle. Seuraamme tarkasti 
valtionhallinnon ja terveysviranomaisten ohjeistusta tämän osalta. 

Kevätkokous 
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous on pidettävä toukokuun loppuun mennessä. 
Asioina kokouksessa on 2019 tilinpäätöksen hyväksyminen sekä 2019 toiminta -
kertomuksen hyväksyminen. Hallitus on nämä omalta osaltaan hyväksynyt. Ottaen 
huomioon pandemia - tilanteen, emme voi pitää kevätkokousta normaalein tavoin. Näin 
ollen hallitus esittää, että kevätkokous pidetään sähköpostikokouksena.   
 
Lähetämme kutsun kokoukseen sekä esityslistan kaikille jäsenille ja ne jotka haluavat 
osallistua sähköpostikokoukseen, ilmoittautuvat siihen sähköpostitse. Hallitus esittää 
osallistujille päätökset sähköpostitse ja kokoukseen osallistujilla on oikeus esittää 
mielipiteensä. Mikäli mielipiteitä ei tule kokousajan aikana, kevätkokous hyväksyy 
hallituksen esitykset ja katsotaan tulleen hyväksytyksi kevätkokouksessa. 
 
Jäsenhankintakilpailu 
Olemme käynnistäneet jäsenistömme välisen kilpailun siitä, kuka jäsenistämme hankkii 
meille golfkauden 2020 aikana eniten uusia jäseniä. 
 
Jäsenmäärämme kasvaminen on tärkeää yhdistyksemme elinvoimaisuuden ja jatkuvuuden 
kannalta. Mitä enemmän meillä on jäseniä, sen paremmin pystymme järjestämään esim. 
kuntoutusta, valmennusta, leirejä ja muuta toimintaa. Myös jäsenedut paranevat, kun 
golfseurat näkevät meidät houkuttelevampana kumppanina. 
 
Onko sinun lähipiirissäsi liikuntarajoitteisia tai muuten toimintakyvyltään heikentyneitä 
golfista kiinnostuneita? Kerro heille seuramme toiminnasta, kutsu heidät mukaan 
yhdistyksemme jäseneksi ja sinut palkitaan! 
 
Tutustu kilpailun sääntöihin ja mahtaviin palkintoihin täällä. 
 
HCP Golfleiri 2020 Pajulahdessa 8.-10.8.2020 (La - Ma)  
Paljon kiitosta saanut HCP Golfleiri pidetään tänä vuonna Pajulahden 
Liikuntakeskuksessa. Aikaisemmin kevääseen sijoittunut leiri on Covid-19 
pandemian vuoksi siirretty, 8. - 10.8.2020.  
 
Majoitumme Pajulahdella, mutta harjoittelu ja pelit pelataan Iitti Golfissa ja 
Lahden Golfissa. Seuraamme tarkasti valtionhallinnon ja terveysviranomaisten ohjeistusta 
pandemiaan liittyen ja tiedotamme mahdollisista muutoksista. 
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Leiri on todella hyvä mahdollisuus hioa golflyöntiään ja pelisilmäänsä Golfliiton  
ammattivalmentajan, Janne Eskolan, opastuksella. Janne on erikoistunut  
liikuntarajoitteisten valmennukseen ja osaa varmasti antaa oikeat vinkit juuri sinun peliisi. 
 
Tänä vuona tarjoamme oivan mahdollisuuden myös golfin juuri aloittaneille tai aloittamista 
vasta suunnitteleville. Valmentajan johdolla aloittelijat voivat harjoitella kahtena päivänä ja 
suorittaa mahdollisesti greencardin leirin aikana. Muistakaa mainita tästä ilmoittautumisen 
yhteydessä. Tätä tilaisuutta ei kannata jättää käyttämättä!  
Kertokaa tästä myös ystävillenne.   
 
Paikkoja varattu 30 henkilölle. Järjestäminen vaatii kuitenkin vähintään 10 osallistujaa. 
Ilmoittautumiset (ennakko) leirille viimeistään 20.6.2020 mennessä. 
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
 

Lue lisää leiristä ja ilmoittaudu leirille täällä.   
 

Ohjelma:  
La 8.8.2020:  Valmennusta ja pelikierros - Iitti Golf (tule suoraan Iitti Golfiin)  

Majoittuminen Pajulahden Liikuntakeskus, Kalliopaju (Esteetön) 
Päivällinen 

Su 9.8.2020: Aamiainen - Pajulahden liikuntakeskus 

              Pelipäivä (greencard leiriläiset harjoittelevat) ja lounas - Iitti Golf 

Päivällinen Pajulahden rantasaunalla  
Ma 10.8.2020: Aamiainen - Pajulahden liikuntakeskus 

Huoneiden luovutus 

Leirikilpailu (golf) ja lounas - Lahden Golf    

 
Hinnat: 
Pelaajat:  
Majoitus Kalliopaju 1hh   265€ 

Majoitus Kalliopaju jaetussa 2hh  215€/hlö  
Maksu sisältää majoituksen, ruokailut, 2 x 18r., pelaamisen sekä opetuksen. 
 
Ei-pelaajat, avustajat tai vastaavat: 
Majoitus Kalliopaju 1hh   195€ 
Majoitus Kalliopaju jaetussa 2hh  145€ 
Golfauton jokainen maksaa itse noutaessaan auton avaimet: Iitti Golf 25€ ja Lahden Golf 30€. 
Greencard-kurssi maksaa 99€: Maksu suoritetaan valmentaja Janne Eskolalle paikan päällä. 
 
Leirin kustannukset laskutetaan n. 2vko ennen leirin alkua. 

 
Kanava Golfin vertaistukileiri 
Vertaistukileiri Suomen HCP Golf ry:n aivovammautuneille jäsenille toteutuu Timo Pessin 
toimesta ja Golfliiton tukemana Kanava Golfissa 25.- 27.8.2020.  
 
Kaksipäiväinen leiri toteutuu nyt kolmatta vuotta peräkkäin ja saamme tänäkin 
vuonna nauttia Erityisgolfin maajoukkuevalmentaja Janne Eskolan 
(TarinaGolf PRO) ammattitaitoisesta valmennuksesta. Yövymme aivan 
kentän lähellä sijaitsevassa Hotelli Tallukassa.  
 
Lue lisää leirin ohjelamasta ja ilmoittaudu leirille täällä. 
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E-Tour kilpailukalenteri 
Kesän E-tour kilpailukalenteri on päivittynyt pandemian takia, joten seuratkkaa kotisivuilta 
ja Golfliiton sivuilta milloin mikäkin kisa toteutuu. 
 
 
Jäsenedut 
Suomen HCP Golf ry:n jäsenet saavat etuja tietyillä kentillä. Katso kotisivuiltamme 
viimeisimmät tiedot jäseneduista. Kun varaatte lähtöajan, esittäkää caddiemasterille 
Suomen HCP Golf ry jäsenkortti.  
 
 
Vuoden 2019 golfhenkilö 
Vuoden 2019 HCP Golfhenkilö(t) on valittu edellisessä hallituksen kokouksessa. Asiasta 
tiedotetaan kotisivuillamme, kun olemme jakaneet kiertopalkinnon. 
 
 
 
Tsemppiä ja aurinkoisia päiviä kaikille. 
                                                   
 
Hallitus  
 
 

mailto:itoimisto@suomenhcpgolf.fi
http://www.suomenhcpgolf.fi/
https://golf.fi/kilpagolf/kiertueet/e-tour/
https://suomenhcpgolf.fi/jasenedut_kentilla

