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   Suomen HCP Golf ry 

 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 
              23.  TOIMINTAVUOSI 

 

YLEISTÄ 
 

Jäseniä 22. toimintavuoden päättyessä oli yhteensä 84 (75) henkilöä, joista varsinaisia jäseniä oli 73 (61) 

henkilöä ja kannatusjäseniä 11 (11) henkilöä. Muutosta jäsenistössä edellisvuodesta oli + 7 henkilöä.  

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

vammaisten ja muiden toimintakyvyltään heikentyneiden henkilöiden golf pelaamisen edistäminen ja siihen 

sitoutunut yhdistys, jonka toiminnassa sosiaalisuus, tasa-arvo ja kuntoutus ovat toiminnan tavoitteina. 

  

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

sijoittuu golfliikunnan ja golfkuntoutuksen välimaastoon sekä yhdistyksen jäsenet jotka harrastavat lajia ovat 

jonkin varsinaisen golfseuran jäseniä joka pitää yllä tasoituksen ylläpitämisen ja antaa mahdollisuuden pelata 
golfia mulla liiton alaisilla kentillä. 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 uudessa 

yhdistyneessä valtion perustamassa tahossa on hyvät edellytykset toiminnan ja yhdistyksen sääntöjen 

mukaisesti. 

 

VARSINAINEN TOIMINTA. 

 

1. Harjoitukset, esittelyt ja kilpailut 

 

1.1 Harjoitukset ja esittelyt 

HCP harjoitusryhmiä toimi aktiivisesti seurojen omien toimikuntien johdolla.  Helsingin kaupungin kanssa 

järjestettiin 10. kertaa yhteistoimintakurssi Malmi, Greengolf kuplassa. Harjoitusten ohjauksesta vastasi 

Jukka Syrjänen.  

 

1.2 Kansainvälinen toiminta  

            Jäsenistömme kilpapelaajat osallistuivat seuraaviin kv. - kilpailuihin;  

     

1.3 Kansallinen kilpailutoiminta 

Suomessa järjestettiin 3. kerran E-Tour nimeä kantama kolmen kisan turnaus. 

 

1. turnaus ja samalla HCP Golf avoin mestaruuskilpailu 11.6, Ruukkigolf. 

2. turnaus ja samalla AVY avoin mestaruuskilpailu 17.7, Vihti Golf.  

3. turnaus ja samalla avoimet SM-kisat, 29. – 30.8. Respecta Finnish Disabled Open. Harjattula 

Golf. 

 

SM-kisa Avoimet 

Kilpailut pidettiin 29. - 30.8.2014 Harjattula Golf.  Suomen Golfliitto järjesti SM-kilpailut ja tulee 

jatkossakin järjestämään ko. kisat. 

 

1.4 HCP ry avoimet mestaruuskilpailu (1. E-Tour ) 

Seura järjesti omat avoimet mestaruuskilpailut 19.6.2014 Ruukkigolf. 

Osanottajia oli kaikkiaan 29 pelaajaa. Päätettiin jatkaa tulevina vuosina järjestämistä. 

 

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 Harri Lindblom puheenjohtaja ja Veijo Notkola tapasivat Golfliiton 

toiminnanjohtaja Petri Peltoniemen kanssa, tilaisuudessa keskusteltiin tulevien vuosien yhteistyön 

kehittämisestä ja toimintatavoista. 
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2.3 Yhteistyömahdollisuuksia on ainakin seuraavilla alueilla: 

- golfin terveysvaikutusten tunnetuksi tekeminen.  

      - fyysisen ja sosiaalisen toimintakyvyn edistäminen golfin avulla 

     - vammaisten ja vajaakuntoisten (myös ikääntyneiden) golfpelaamisen edistäminen 

            - yhteistyön ylläpitäminen ja kehittäminen kilpagolfalueella 

      - pidettiin jatkossa myös mahdollisena (harkittavana) sitä, että HCP ry olisi myöskin golfliiton   

        jäsenjärjestö 

      - tiedotusyhteistyön kehittäminen (esim. uusien videoiden tunnetuksi tekeminen) 

      - kilpagolfyhteistyö 

 

      Konkreettisina uusina projekteina mainittiin: 

      - Golfpelaamisen edistäminen Suomessa, parantamalla esteetöntä golfympäristöä (klubialue, kenttä,  

        autot) ja tekemällä mahdollisia esteettömyysselvityksiä. Osin tiedotusprojekti. 

     - Videoiden tunnetuksi tekeminen. 

     - Golfyhteisöjen ja kolmannen sektorin järjestöjen yhteistyön kehittäminen (selvitys vammaryhmien   

        golf kisoista). 

 

3. TOIMINTAVIDEOT 

 

Yhdistys haki OKM (Opetus ja kulttuuriministeriö) avustusta videoiden tuottamiseen. Saimme 7,000€ 

avustuksen jolla videot tuotettiin. Tuotimme seuraavat videot. Aivovammaiset, E- Tour kilpailut, 

Kuntolomat, Parkinson, Special Olympics ryhmä, Suomen HCP Golf yleinen toiminta ja kooste kaikista 

muista videoista. Rahoitus riitti tähän kokonaisuuteen. Videot on nyt laitettu kotisivulle nähtäväksi. 

 

4. HALLINTO JA KOKOUKSET 

 

     4.1 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 (3) kertaa.  

  

4.2  KEVÄTKOKOUS 

Kevätkokouksessa 24.3.2014 hyväksyttiin vuodelta 2014 toimintakertomus ja tilinpäätös. Kokouksessa 

käytiin laaja keskustelu yhdistyksemme tulevaisuudesta ja uskottiin asioiden myönteiseen etenemiseen. 

Kokouksessa myös esitettiin yhdistyksen uusitut säännöt valmistelussa. 

 

4.3  SYYSKOKOUS 

Syyskokous pidettiin 16.11.2015. Puheenjohtajana jatkaa 2016 Harri Lindblom ja jäseniksi valittiin Olavi 

Alander, Lauri Zitting, Ismo Reivilä, Jukka Syrjänen, Johannes Siikonen, Timo Pessi Veijo Notkola ja Timo 

Karko. Lisäksi hallituksen kokouksiin kutsutaan Jarmo Levänäinen (ei äänioikeutta).  

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. 

Kokouksessa hyväksyttiin sääntöjen muutos joka edelleen laitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäväksi. 

 

5. TOIMINNATARKASTAJAT 

        Toiminnantarkastajina oli VTM Matti Hara. 

 

6. TALOUS 

Varsinaisen toiminnan rahoitus on katettu jäsenmaksuilla ja kannattajajäsenmaksuilla.  

Tilivuoden tulos oli xxx,xx euroa alijäämäinen. 

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

 

7. 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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