Esteetön ja yhdenvertainen Golfympäristö – hanke esteettömän Golfympäristön
edistämiseksi ja selvitys esteettömyydestä Golfkentillä Suomessa vuosina 20162018 (9.8.2016) Hankesuunnitelman yhteenveto.
Veijo Notkola, professori Suomen HCP Golf Ry, puheenjohtaja; Harri Lindblom Suomen HCP
Golf Ry hallituksen jäsen; Kari Heikkilä Suomen HCP Golf Ry toiminnanjohtaja; Juha Korhonen
toiminnanjohtaja, Suomen Golfliitto.
Tausta
Suomen väestö vanhenee nopeaa vauhtia ja toimintakyvyltään heikentyneiden määrä kasvaa. Tämä
koskee erityisesti golfpelaajia. Golf on perinteisesti ollut urheilulaji, jossa ikääntyneiden osuus on
ollut suuri. Toisaalta golf on harrastus, jota ikääntyneetkin tai vajaakuntoiset voivat harrastaa, koska
urheilusuoritus voidaan tehdä kunkin tarpeiden ja kykyjen mukaisesti ja laji tasoitusjärjestelmineen
ottaa sen huomioon. Golfkenttien ja golfyhteisöjen pitää kuitenkin huomioida jo
kenttäsuunnittelusta alkaen se, että kaikki golfpelaajat eivät ole huippu urheilijoita. Esteettömyys
pitää huomioida kenttäsuunnittelusta alkaen, mutta myös yleensäkin golfympäristössä, kuten
ravintolatilojen tai vastaanottotilojen toimivuudessa, jotta toimintakyvyltään heikentyneiden
golfpelaaminen onnistuisi ja heille mahdollistuisi tasa-arvoinen osallistuminen golfyhteisön
toimintaan. Näin toimimalla voidaan edistää sekä vammaisten että vajaakuntoisten
yhdenvertaisuutta, jotta he voivat täysimääräisesti toimia tasavertaisina jäseninä golfyhteisössä ja
voisivat jatkaa tai aloittaa golfpelaamisen liikuntarajoitteista huolimatta.
Tavoitteet
Hankkeen päätavoitteena on tukea urheiluun liittyvää yhdenvertaisuutta edistämällä esteettömien
golfympäristöjen syntymistä sekä golfkentillä että muutoinkin golfin liittyvissä toiminnoissa.
Ensimmäisenä tavoitteena on selvittää, missä määrin golfympäristöissä on esteettömyyteen liittyviä

puutteita kenttäkohtaisesti. Toisen tavoitteena on auttaa ja opastaa golfyhteisöjä luomaan
esteettömiä golfyhteisöjä tehtyjen selvitysten avulla. Kolmantena tavoitteena on parantaa
vammaisiin liittyvää asenneympäristöä, jotta vajaakuntoiset ja vammaiset hyväksyttäisiin
yhdenvertaisina golfyhteisöön. Neljäntenä tavoitteena on tavoitteena kehittää mahdollisimman
yksinkertainen esteettömyyttä selvittävä nettipohjainen järjestelmä golfyhteisöille, joka
mahdollistaisi omaehtoisen golfympäristön esteettömyysarvioinnin.
Nykyvaihe
Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeella on ohjausryhmä, jonka
puheenjohtajana on Juha Korhonen Suomen Golfliitosta. Hanketta johtaa Veijo Notkola ja
esteettömyysasiantuntijan toimii Harri Lindblom. Hanke on alkanut syksyllä 2016 ja se jatkuu aina
vuoden 2018 loppuun asti. Nettipohjainen esteettömyysselvitys lomakkeisto on valmis ja se on
saatavissa Suomen HCP Golf ry:n nettisivuilta. Hankkeessa on tehty yli 40 kenttäkäyntiä. Alustavia
tuloksia on esitelty seminaareissa ja hankkeen tuloksista on julkaistu useimpia blogikirjoituksia.
Osa niistä on saatavissa Suomen HCP Golf ry:n nettisivuilta. Vuonna 2018 tehdään vielä noin 20
uutta kenttäkäyntiä ja tuloksia esitellään eri tilaisuuksissa. Hankkeesta valmistellaan myös
artikkeleita, jotka julkaistaan siten, että ne ovat erityisesti golfyhteisön saatavissa.
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