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Erkki Aho
Yhdessä olemme enemmän
Suomen HCP Golfin haasteet ja mahdollisuudet terveysliikunnan ja
terapiagolfin valtakunnallisessa edistämisessä
Suomen HCP Golf ry (HCPG) on perustamisestaan (1993) lähtien pyrkinyt edistämään vammaisten
golf – harrastusta. Toimintamme tavoitteet ovat:
1. Saada vammaiset kiinnostumaan golfista
2. Poistaa vammaisgolfiin liittyviä ennakkoluuloja.
3. Saada kentät ja seurat kiinnostumaan vammaisgolfista.
4. Virittää tutkimusta, jonka avulla saadaan tietoa golfin tarjoamista mahdollisuuksista vammaisten sosiaalisessa, psyykkisessä ja fyysisessä kuntoutumisessa ja saavutetun kunnon ylläpitämisessä.
5. Vahvistaa erityisliikunnan asemaa suomalaisessa liikuntakulttuurissa
6. Edistää suvaitsevaisuutta ja tasa-arvoa liikunnassa ja laajemminkin yhteiskunnassa.
Olemme edenneet tavoitteiden suunnassa. Tärkeätä on ollut Suomen Golfliiton ja vammaisten omien
järjestöjen sitoutuminen kehittämistyöhön. Vuosi vuodelta on kasvanut niiden golfseurojen ja – kenttien määrä, jotka ottavat toiminnassaan huomioon vammaisten erityistarpeet.
HCPG on pieni yhdistys ja sen voimavarat ovat rajalliset. Sen toiminnan painopiste tulee jatkossakin
olemaan aatteellisessa ja tärkeitä teemoja esiin nostavassa työssä. Hyvänä esimerkkinä siitä on Terveysliikunta ja terapiagolf –projekti, jonka tarkoituksena on tuoda esiin golfin terveydellisiä ja terapeuttisia vaikutuksia. Se tukee kansallisen terveyspolitiikan tavoitteita, joissa korostuu kansalaisten omaaloitteisuus fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen kunnon ylläpitämisessä.
HCPG:n rooliin liittyen haluan tässä tärkeässä asiantuntijatapaamisessa nostaa esiin jälleen uuden ja
ehkä vähän yllättävänkin, mutta myös ajankohtaisen näkökulman. Edessämme on työvoimapula. Se on
vakava uhka talouselämälle, mutta samalla se luo vammaisille mahdollisuuden tuoda osaamisensa
suomalaisen työelämän käyttöön. Jatkuvasti kehittyvä teknologia poistaa vammasta aiheutuvia rajoitteita ja lisääntyvä etätyö mahdollistaa työskentelyn kotoa ja hoitolaitoksista käsin. Porvoolainen yritys - ja
järjestökonsultti Markku Vaittinen tarkasteli jokin aika sitten Helsingin Sanomissa vammaisten työllistymistä. Hänen mukaansa syntyy arvokumppanuus, kun vammainen suoriutuu tehtävästään yhteisesti
asetettujen tavoitteiden mukaisesti ja työnantaja huomaa, miten merkittävää lisäarvoa työntekijöiden
erilaisuus luo työyhteisön toimivuuteen ja työilmapiiriin.
Mikä siis on HCPG:n viesti työnantajille? Pitäkää kiinni vammautuneesta ammatti-ihmisestä ja tukekaa
hänen kuntoutumistaan. Tarjotkaa työtä työelämään palaavalle vammaiselle.
Jos hän on golfin harrastaja, tukekaa harrastusta. Jos ei ole, kysykää, olisiko hän kiinnostunut aloittamaan. HCPG:n kotisivuilta löytyvät tarvittavat yhteystiedot. Lopuksi tietoisen provokatiivinen kysymys. Missä on se suomalainen yritys, joka tuo ensimmäisenä businessgolfiin mukaan myös vammaisen
golfarin ja osoittaa näin aitoa arvokumppanuutta niin työelämässä kuin harrastuksen parissa?

