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1 UUSIEN JÄSENTEN PELAAJA ENSIN -KYSELY VELOITUKSETTA
KAIKKIIN GOLFYHTEISÖIHIN
Suomen Golfliitto haluaa auttaa jäsenseurojaan pääsemään paremmin
käsiksi uusien pelaajien kokemuksiin lajin aloittamisvaiheessa ja tarjoaa
kaikille golfyhteisöille veloituksetta uusien jäsenten seurakohtaisen
kyselyn kiitetyllä Pelaaja Ensin –palvelulla.
Tiedon avulla on mahdollisuus kartoittaa golfyhteisökohtaiset vahvuudet
ja kehityskohteet uusien jäsentenne asiakaskokemuksen luomisessa.
Kyselyt ovat vakiomuotoisia, jolloin omia tuloksia voidaan verrata koko
maan tai alueen (Golfliiton aluejako) keskiarvoon. Kaikki kyselyihin
liittyvät lähettämistoimenpiteet suoritetaan teidän puolestanne Golfliiton
verkkotietopalvelua hyödyntäen. Seuraanne tullaan toimittamaan
tunnukset tulosten tarkastelua varten kesäkuussa.
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Kyselystä tullaan lähettämään tarkempi ohjeistus toukokuun aikana
seurojen sähköpostiosoitteisiin, josta selviää tiedonkeruumenetelmä,
kyselyjen sisältö sekä aikataulu.
Kyselykutsujen lähetys alkaa 13.6. Mikäli golfyhteisönne ei halua käyttää
tätä mahdollisuutta hyväkseen, pyydämme ilmoittamaan siitä Golfliittoon
Aarni Nordqvistille 10.6.2016 mennessä aarni.nordqvist@golf.fi

2 KANSALLINEN RIOGOLFVIIKKO 6.-12.6.2016 LÄHESTYY
Reilun kahden viikon päästä käynnistyy Kansallinen Golfviikko. Tehdään
viikosta jälleen hieno näyteikkuna uusille golfareille lajin pariin. Golfliito
tulee osaltaan tekemään valtakunnallista markkinointiviestintää erityisesti
sosiaalisen median puolella.
Tässä viimeiset vinkit ja toimenpideohjeet:
- jos olette mukana, ettekä vielä ole ilmoittautuneet, tehkää se
välittömästi tästä linkistä https://www.lyyti.in/riogolfviikko2016
- jos olette ilmoittautuneet, käykää päivittämässä puuttuvat tiedot
ilmoittautumisen yhteydessä saamastanne linkistä
- tarkistakaa, että olette saaneet liitosta postissa julistepaketin sekä
tilaamanne Rio Ohoi –opasvihot, tilaamanne mitalit saapuvat Golfviikkoa
edeltävällä viikolla ilmoittamiinne toimitusosoitteisiin
- RioGolfviikon markkinointiaineiston vapailla käyttöoikeuksilla voitte
käydä lataamassa seuraavasta osoitteesta (ilman www-etuliitettä):
http://golfliitto.tiedottaa.fi/golfviikko2016/
 käyttäkää seuraavaa käyttäjätunnusta: golfviikko2016 ja salasanaa: riogolf
Tsemppiä valmisteluihin ja erinomaista Golfviikkoa 2016!
Yhteyshenkilö RioGolfviikkoon liittyvissä asioissa on seurakonsultti Aarni
Nordqvist, aarni.nordqvist@golf.fi, 040 539 5903

3 SUOMEN HCP GOLF RY:N TIEDUSTELU
Suomen HCP Golf ry:n tiedustelu golfyhteisöihin koskien etuisuuksien
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tarjoamista vammaisille, vajaakuntoisille sekä heidän avustajilleen:
Suomen HCP Golf ry on perustettu 4.8.1993 ja merkitty 11.5.1994
yhdistysrekisteriin. Seura ei kuulu mihinkään lajiliittoon, mutta on ollut
Suomen Golfliitto ry:n läheinen yhteistyökumppani toiminnan alusta
lähtien. HCP Golf ry toimii valtakunnallisella tasolla ja sen
yhteistyökumppaneina ovat eri järjestöt, piirit sekä golfyhteisöt eri
puolilla Suomea. Suomen HCP Golf ry:n kuuluminen edellyttää myös
johonkin potilasjärjestöön kuulumista.
Suomen HCP Golf ry:n vuoden 2016 erityisteemana on esteettömyyden
edistäminen koko golfyhteisössä, tämän vuoksi yhdistys ehdottaa Suomen
Golfliiton jäsenseuroille, että Suomen HCP Golf ry:n jäsenkortti
mahdollistaisi joitakin erityisetuuksia vammaisille, vajaakuntoisille ja
heidän mukanaan tuleville avustajille.
Etuisuudet koskisivat ainoastaan vieraspelaamista, ja ne eivät olisi
voimassa kilpailuissa. Suomen HCP Golf ry esittää harkittavaksenne
joitakin etuuksia, joilla voisitte edistää vammaisten golfpelaajien
golfpelaamista kentällänne. Ehdotetut etuudet ovat kyselyn muodossa
tässä viestissä. Toivomme teidän vastaavan kyselyymme, Kyllä/Ei, jotta
voisimme tiedottaa kotisivuillamme myönteisestä suhtautumisestanne
vammaisgolfiin.
Suomen HCP Golf julkaisee omilla kotisivuillaan niiden seurojen nimet ja
antamat edut, jotka toimivat yhteistyössä HCP Golf ry:n kanssa ja tukevat
vammaisten ja toimintakyvyltään heikentyneiden golf pelaamista.
Golfyhteisön kantanne pääsette ilmoittamaan seuraavasta linkistä:
https://www.lyyti.fi/questions/364b6b25e0

4 ILMOITTAUTUMINEN 24H JUNNUGOLFILLE AUKI
Tämän vuoden 24h junnugolfille ilmoittautuminen on auki uusituilla
http://golf.fi/24h-junnugolfille/ nettisivuilla. Täältä löytyy ”ILMOITTAUDU
mukaan!” -linkki josta pääset kertomaan tämän vuotiset yhteystiedot ja
ilmoittamaan seurasi tapahtumaan. Uusilla nettisivuilla on jo perustiedot
ja materiaalipankissa tärkeimmät asiat (logot, erilaiset pohjat ja 24sivuinen toimintaopas). Päivitämme sinne vielä lisää tietoa ja aiempia
seurojen hyviä käytänteitä. Poliisihallinnon lupa on tälle vuodelle jo
olemassa, joten sen päätöstä ei tarvitse odottaa tänä vuonna odottaa.
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Nyt kaikki mukaan tekemän hyvää oman seuran junnutyölle!
Lisätietoja 24H junnugolfista: Jari Laakkio p. 0500780070,
24h.toimisto@golf.fi

5 VARUSMIESPALVELUS PUOLUSTUSVOIMIEN URHEILUKOULUSSA
SANTAHAMINASSA HELSINGISSÄ
Urheilukoulun tehtävänä on antaa varusmiespalvelustaan suorittaville
motivoituneille ja lahjakkaille urheilijoille (ml naiset) mahdollisuus
toteuttaa sotilaskoulutuksen ohessa systemaattista valmentautumista.
Urheilukoulu tarjoaa hyvät harjoitteluolosuhteet sekä riittävästi aikaa
nousujohteista harjoittelua varten varusmiespalveluksen ohessa.
Urheilukoulun kesälajien hakuajankohta muuttuu. Haku päättyy jo
1.6.2016
Kesälajien urheilijat aloittavat varusmiespalveluksen IV/16
saapumiserässä Kaartin jääkärirykmentissä 17.10.2016.
Lisätietoja oheisesta liitteestä ja Golfliiton kilpa- ja huippuurheilupäällikkö Janne Marvailalta, janne.marvaila@golf.fi

6 LIITTOHALLITUKSEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJAT NETISSÄ
Liiton nettisivujen materiaalipankissa on nähtävillä Golfliiton hallituksen
kokousten pöytäkirjat. Ensimmäinen pöytäkirja on jo julkaistu ja jatkossa
pöytäkirjat tullaan julkaisemaan mahdollisimman pian kokousten jälkeen.
Materiaalipankista löydät myös päivitetyn strategian, Green Card
ohjeistuksen, golfin tutkimukset, juniorigolfohjelman oppaat jne.
Materiaalipankkiin oheisesta osoitteesta: http://golf.fi/materiaalipankki/

7 KOULUTUKSET
Seurakohtaiset sääntöillat:
Kolmetuntinen sääntöilta on tarkoitettu kaikille golfseuran jäsenille.
Seurakohtaisen sääntöillan hinta on 250€. Tämän lisäksi seura vastaa
koulutustilasta ja tarjoiluista. Illassa käydään 1,5 tuntia läpi sääntöjä,
jonka jälkeen tuomarikortin omaavilla on mahdollisuus uusia
tuomarikortit (tehdään tuomarikoe).

puh. 0

Suomen Golfliitto ry
Radiokatu 20
00240 Helsinki

puh. 09-3481 2520
fax 09-147 145
etunimi.sukunimi@golf.fi
www.golf.fi
Y-tunnus: 0202124-3
Kotipaikka: Helsinki
ei ALV rek.

Seurakohtaiset seuratuomarikurssit
Seuratuomarikursseja voi tilata suoraan kouluttajilta. Seurakohtaisen
kurssin hinta on 650€. Tämän lisäksi seura vastaa koulutustilasta ja
tarjoiluista (yhdet kahvit ja lounas).
Hinnat sisältävät alueen kouluttajan palvelut, mikäli seura haluaa
kouluttajan toiselta alueelta, maksaa seura myös kouluttajan matkakulut.
Ilmoittautumislinkit ja seurakohtaiset kurssit löytyvät
koulutuskalenterista: http://www.golf.fi/koulutuskalenteri
8 UUDET SÄÄNTÖKIRJAT VERKKOKAUPASTA
Uudet sääntökirjat ovat tilattavissa verkkokaupasta. Hinta
seuratunnuksilla tilattaessa on 4 euroa/kirja (norm. 5,50€).
Salasana kaikille seuroille on: vaihda123, ensimmäisen kirjautumisen
jälkeen voit muuttaa salasanan. Mikäli seuratunnukset ovat hukassa tai on
kysyttävää, niin ota yhteyttä suoraan Sporttikauppaan:
sporttikauppa@valo.fi
Tilaukset osoitteesta:
https://sporttikauppa-fi.directo.fi/kauppapaikat/golfliitto/

9 LIITTEET
Toukokuun seuratiedotteen liitteinä:
Kansallinen Golfviikko lehdistötiedotepohja
Hakuinfo varusmiespalvelun suorittamiseen Puolustusvoimien
urheilukoulussa Helsingissä
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FINLANDS GOLFFÖRBUND
NYHETSBREV TILL GOLFKLUBBARNA – MAJ 2016
1 GOLFSPELAREN I CENTRUM-ENKÄTEN TILL NYA MEDLEMMAR UTAN
DEBITERING FÖR ALLA GOLFKLUBBAR
Finska Golfförbundet vill hjälpa sina medlemsföreningar att undersöka
nya medlemmars erfarenheter och erbjuder golfklubbarna en möjlighet
att använda en enkät till nya medlemmar med hjälp av verktyget
Golfspelaren i Centrum (Pelaaja Ensin) utan debitering.
Med hjälp av informationen är det möjligt att kartlägga varje klubbs
styrkor och svagheter då det gäller nya medlemmars erfarenheter.
Förfrågan görs med standardformulär och på detta sätt kan resultaten
jämföras med hela landets eller regionens medeltal. Alla åtgärder
gällande utskicket sköter golfförbundet för er del med hjälp av
centralregistret. Ni kommer under juni månad att få er klubbs
användarkoder för att kunna kontrollera resultaten.
Det kommer att skickas noggrannare anvisningar angående enkäten
under maj månad till föreningarnas el-postadresser (angående insamling
av information, innehållet i enkäten och tidtabellen för den).
Själva enkätens utskick påbörjas den 13.6. Om er klubb inte önskar
använda sig av denna möjlighet ber vi er meddela Aarni Nordqvist på
Golfförbundet senast den 10.6.2016 aarni.nordqvist@golf.fi
2 DEN NATIONELLA RIOGOLF-VECKAN 6-12.6.2016 NÄRMAR SIG
Om dryga två veckor påbörjas den Nationella Golfveckan. Vi gör
tillsammans vårt bästa under veckan för att introducera golf till nya
spelare. Golfförbundet kommer för egen del att göra marknadsföring på
nationell nivå i synnerhet via sociala medier.
Här kommer några tips inför veckan:
- om ni deltar och inte har anmält er ännu, gör det snarast via länken
https://www.lyyti.in/riogolfviikko2016
- om ni har anmält er kan nu uppdatera er information via länken ni
skickades då ni anmälde er
- kontrollera att ni har fått post från Golfförbundet innehållande affischer
och Rio Ohoi –instruktionshäften, medaljerna ni har beställt distribueras
veckan innan temaveckan till de adresser ni har skickat oss.
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- ni kan också ladda ner marknadsföringsmaterialet inför Rio-veckan
kostnadsfritt via denna länk:
http://golfliitto.tiedottaa.fi/golfviikko2016/
 använd följande användarnamn: golfviikko2016 och lösenord: rio-golf
Kämpa på med förberedelserna och ha en lyckad golf-vecka 2016!
Kontaktperson angående golfveckan är Aarni
Nordqvist, aarni.nordqvist@golf.fi, 040 539 5903
3 FINLANDS HCP-GOLF RF:S FRÅGE-ENKÄT
Förfrågan av Finlands HCP-Golf r.f. angående funktionshindrade och deras
assistenter: Finlands HCP-Golf r.f. grundades år 1993 och fungerar i hela
landet. Medlemskap i förbundet förutsätter medlemskap i någon av
patientföreningarna. Årets special-tema är att minimera eventuella
rörelsehinder i golfklubbarna och därför föreslår föreningen åt
Golfförbundets medlemsorganisationer att HCP-Golfs medlemskort kunde
ge eventuella förmåner för medlemmarna. Förmånerna skulle gälla endast
gästspelande och skulle inte vara i kraft under tävlingar. Vi hoppas ni tar
er tid att svara på vårt frågeformulär angående detta:
https://www.lyyti.fi/questions/364b6b25e0
HCP-Golf r.f. publicerar alla golfklubbar och förmåner på sin egna
hemsida.
4 ANMÄLNINGARNA INFÖR 24H JUNIORGOLF HAR PÅBÖRJATS
Årets anmälningar till 24 h juniorgolf har påbörjats på den förnyade portalen
http://golf.fi/24h-junnugolfille/. På sidan hittar ni “Ilmoittaudu mukaan” länken
där du kan anmäla årets kontaktuppgifter och er förening till evenemanget.
Hemsidan har redan grundinformationen och materialbanken innehåller de
viktigaste sakerna (logon, olika bottnen och en anvisningsbok, mera är på
kommande).
Kom alla med och samla pengar för den egna klubbens juniorverksamhet!
Mera info om 24h juniorgolfen: Jari Laakkio tel. 0500-780070,
24h.toimisto@golf.fi
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5 BEVÄRINGSTJÄNSTGÖRING I FÖRSVARSMAKTENS IDROTTS-SKOLA I
SANDHAMN (HELSINGFORS)
Idrotts-skolans uppgift är att ge speciellt begåvade och motiverade beväringar
möjlighet att träna systematiskt i samband med tjänstgöringen. Ansökningstiden
för idrotts-skolans sommargrenar ändras och ansökningstiden går ut redan
1.6.2016 (utbildningen påbörjas IV/16 den 17.10.2016).
Mera information i bilagan och av Golfförbundets Janne Marvaila,
janne.marvaila@golf.fi
6 GOLFFÖRBUNDETS STYRELSEPROTOKOLL PÅ NÄTET
Golfförbundets styrelseprotokoll finns till påseende i materialbanken på
förbundets hemsida. Det första protokollet är redan publicerat och
följande protokoll publiceras så fort som möjligt efter varje möte. På
samma ställe hittar ni den uppdaterade strategin, anvisningar för Green
Card, bransch-undersökningar, anvisningar för juniorgolf etc.
http://golf.fi/materiaalipankki/

7 SKOLNINGAR
Temakvällar med golfregler för golfklubbar:
En tre timmar lång regel-kväll för alla de medlemmar som är intresserade, pris
250 €. Klubben står också för utrymmet och eventuell servering. Halva tiden går
vi genom golf-regler och därefter kan de som har domarkort förnya sina kort
(skriftligt prov).
Domarkurser för klubbtävlingar
Dessa kurser kan beställas direkt av utbildarna, priset är 650 €. Klubben
står också för utrymmet och servering (kaffe, lunch). Om man önskar en
utbildare från annan ort står klubben också för eventuella resekostnader.
Anmälningar och kurser finns i kalendern:

http://www.golf.fi/koulutuskalenteri
8 NYA REGELBÖCKER I NÄTBUTIKEN
Ni kan nu beställa de nya regelböckerna i nätbutiken, pris med
klubbförmån 4 euro/bok (riktpris 5,50). Lösenord för alla golfklubbar är

puh. 0

Suomen Golfliitto ry
Radiokatu 20
00240 Helsinki

puh. 09-3481 2520
fax 09-147 145
etunimi.sukunimi@golf.fi
www.golf.fi
Y-tunnus: 0202124-3
Kotipaikka: Helsinki
ei ALV rek.

”vaihda123”, ni kan ändra på lösenordet efter första inloggningen.
Förfrågningar angående näthandeln: sporttikauppa@valo.fi
Beställningar:
https://sporttikauppa-fi.directo.fi/kauppapaikat/golfliitto/

9 BILAGOR
Som bilagor för maj månads utskick;
Nationella golfveckans pressmeddelande (bottnen)
Information angående ansökningar till Försvarsmaktens idrotts-skola i
Sandhamn
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