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   Suomen HCP Golf ry 

 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 
              21.  TOIMINTAVUOSI 

 

YLEISTÄ 
 

Jäseniä kymmenennen toimintavuoden päättyessä oli yhteensä 73 (74) henkilöä, joista varsinaisia jäseniä oli 

61 (61) henkilöä ja kannatusjäseniä 12 (13) henkilöä. Muutosta jäsenistössä edellisvuodesta oli - 1 henkilöä.  

Toiminnan lähtökohtana oli ja on edelleen pidettävä sitä, että Suomen HCP Golf ry on ainoa Suomessa 

toimiva vammaisgolfiin sitoutunut yhdistys, jonka toiminnassa sosiaalisuus, tasa-arvo ja kuntoutus ovat 

toiminnan tavoitteina. 

Toiminnan strategisena ja visionäärisenä tavoitteena on Kansaneläkelaitoksen kanssa pyritty selvittämään 

niitä mahdollisuuksia, miten saada golf kuulumaan kokonaan tai osittain Kela:n korvattavien toimintojen 

piiriin tässä kuitenkaan onnistumatta. 

Vastaavasti Suomen Golfliiton Harrastegolf -toimikunnassa on tuotu esille golfin terveysliikunnallisia 
näkökohtia. 

Suomen HCP Golf ry:n rooli poikkeaa tavanomaisesta golfseuratoiminnasta siinä, että varsinainen toiminta 

sijoittuu golfliikunnan ja golfkuntoutuksen välimaastoon. Valtion hallintoon nähden se merkitsee, että 

asiallisesti osa toiminnasta kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön ja osa opetusministeriön toimialaan. 

Toiminnallisesti ja rahoitusnäkökohtana asiaa tarkasteltuna se tarkoittaa, että tukirahoitukseen voisivat 

osallistua molemmat tahot sekä Oy Veikkaus Ab:n että Raha-automaattiyhdistys ry:n kautta. 

 

VARSINAINEN TOIMINTA 

 

1. Harjoitukset, esittelyt ja kilpailut 

 

1.1 Harjoitukset ja esittelyt 

HCP harjoitusryhmiä toimi aktiivisesti seurojen omien toimikuntien johdolla. Lisäksi on syytä huomioida 

Paloheinä Golfin antamat ilmaiset pelivuorot kentällään hcp henkilöille. Paloheinässä oli myös kesällä 

tiistaisin harjoitusryhmä johon osallistui runsaasti seuramme jäseniä. Vetäjänä toimi Nina Heming, Jukka 

Syrjänen ja Matti Hara. Helsingin kaupungin kanssa järjestettiin seitsemättä kertaa yhteistoimintakurssi 

Malmi, Greengolf kuplassa. Harjoitusten ohjauksesta vastasi Jukka Syrjänen.  

 

1.2  Kansainvälinen toiminta  

            Jäsenistömme kilpapelaajat osallistuivat seuraaviin kv. - kilpailuihin;  

 

Natios Cup, 7 – 9.11 Espanja Johannes Siikonen, Timo Pessi, Lasse Miettinen  

   

1.3 Kansallinen kilpailutoiminta 

Suomessa järjestettiin 2. kerran E-Tour nimeä kantama kolmen kisan turnaus. 

 

1. turnaus ja samalla HCP Golf avoin mestaruuskilpailu 14.6, Ruukkigolf 

2. turnaus ja samalla avoimet SM-kisat, 29. – 31.8. Respecta Finnish Disabled Open. Kytäjä Golf 

3. turnaus ja samalla AVY avoin mestaruuskilpailu 9.8, Vihti Golf  

 

SM-kisa Avoimet 

Kilpailut pidettiin 29. - 31.8.2013 Kytäjä Golf.  Kilpailijoita varten kentällä oli riittävästi golfautoja, joista 

kilpailijat eivät joutuneet maksamaan. Tämä takasi tasapuolisen mahdollisuuden kaikille osallistujille. 

Tulokset löytyvät kotisivuilta www.golf.fi . Suomen Golfliitto järjesti SM-kilpailut ja tulee jatkossakin 

järjestämään ko. kisat. 

 

1.4  Pro am am-kisa. 

Suomen Golfliitto järjesti SM-kisojen yhteydessä pidettävä Pro Am am-kisan yhteistyökumppaneille.   

 

1.5 HCP ry avoimet mestaruuskilpailut (1. E-Tour ) 

Seura järjesti omat avoimet mestaruuskilpailut 14.6.2013 Ruukkigolf. 

Osanottajia oli kaikkiaan 34 pelaajaa. Päätettiin jatkaa tulevina vuosina järjestämistä. 

 

http://www.golf.fi/
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2. YHTEISTYÖ 

 

     2.1 Yhdistyksen yhteistyökumppanina toiminut Urheiluopisto Kisakeskus on suuntautunut 

erityisliikunnan osaamiskeskukseksi, jolloin toiminnan suunnittelu yhteistyössä opiston kanssa on luontevaa.  

Ray:n avustuksilla rahoitettua Kuntolomat, toiminnasta vastaa HCP ry yhdessä yhteistyökumppanien kanssa. 

 

2.2 Suomen Golfliiton kanssa jatkettiin keskustelua vammais-  / erityisgolfin aseman edelleen 

kehittämiseksi. Seuran jäsenistä Harri Lindblom, Olavi Alander, Jukka Syrjänen ja Johannes Siikonen 

osallistuvat toimikunnan työskentelyyn. 

 

3. HALLINTO JA KOKOUKSET 

 

     3.1 HALLITUS 

Hallitukseen kuuluivat syyskokoukseen asti: Puheenjohtajana Harri Lindblom, jäseninä Ismo Reivilä, Olavi 

Alander, Jukka Syrjänen, Timo Karko, Johannes Siikonen, Lauri Zitting, Eila Tuuttu ja Timo Pessi.  

Hallitus kokoontui viisi (5) kertaa.  

  

3.2  KEVÄTKOKOUS 

Kevätkokouksessa 16.4.2013 hyväksyttiin vuodelta 2012 toimintakertomus ja tilinpäätös. Kokouksessa 

käytiin laaja keskustelu yhdistyksemme tulevaisuudesta ja uskottiin asioiden myönteiseen etenemiseen. 

 

3.3  SYYSKOKOUS 

Syyskokous pidettiin 5.11.2013. Puheenjohtajana jatkaa 2013 -14 Harri Lindblom ja jäseniksi valittiin Olavi 

Alander, Eila Tuuttu, Lauri Zitting, Ismo Reivilä, Jukka Syrjänen, Johannes Siikonen, Timo Pessi ja Timo 

Karko. Toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksyttiin. Jäsenmaksuiksi vahvistettiin 10 € juniori jäsenen, 30€ 

jäsen, 50 € kannatusjäsen ja yhteisöjäsen. 

HCP ry nimeää vuosittain Vuoden HCP Golf henkilön joka valitaan kevätkokouksen yhteydessä. 

 

4. TILINTARKASTAJAT 

        Tilintarkastajina olivat VTM Matti Hara ja Lasse Miettinen. 

 

5. TALOUS 

Varsinaisen toiminnan rahoitus on katettu jäsenmaksuilla ja kannattajajäsenmaksuilla.  

Tilivuoden tulos oli 160,45 euroa ylijäämäinen. 

Hallitus esittää että tilikauden tulos siirretään edellisten tilikausien voitto- ja tappiotilille. 

 

6. TIEDOTUS 

Yhdistyksen tiedotus kotisivujen välityksellä www.suomenhcpgolf.fi  

jolloin tiedotus on laajentunut kaikkien muidenkin saataville. Lisäksi yksi jäsentiedote lähetettiin jäsenmaksu 

laskujen yhteydessä. Muita tietoiskuja lähetettiin s-postin kautta jäsenille. 

 

HALLITUS 
 

http://www.suomenhcpgolf.fi/
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