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   Suomen HCP Golf ry 

 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 
              24.  TOIMINTAVUOSI 

 

1. YLEISTÄ 

 

HCP Golf ry:n tavoitteena on liikuntarajoitteisten ja muiden toimintakyvyltään heikentyneiden henkilöiden 

golf pelaamisen edistäminen. Toimintaa kehitetään yhteistyössä Suomen Golfliiton kanssa.   HCP Golf ry 

toimii valtakunnallisella tasolla ja sen yhteistyökumppaneina ovat eri järjestöt, piirit sekä golfyhteisöt eri 

puolilla Suomea. Vuoden 2016 erityisteemana oli esteettömyyden edistäminen koko golfyhteisössä. 

Esteettömyys on edelleen toiminnan keskiössä vuonna 2017. Jäseniä 24. toimintavuoden päättyessä oli 

yhteensä 90 (84) henkilöä, joista varsinaisia jäseniä oli 83 (73) henkilöä ja kannatusjäseniä 7 (11) henkilöä. 

Muutosta jäsenistössä edellisvuodesta oli + 6 henkilöä.  

 

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

sijoittuu golfliikunnan ja golfkuntoutuksen välimaastoon. Yhdistyksen jäsenet, jotka harrastavat lajia, ovat 

jonkin varsinaisen muun golfseuran jäseniä. Yhdistyksen jäsenet ovat myös jonkin potilasjärjestön jäseniä. 

Varsinainen golfseura huolehtii tasoituksen ylläpitämisestä ja tämä mahdollistaa seuramme jäsenten 

pelaamisen kaikilla Suomen golfliittoon kuuluvilla kentillä. 

 

Yhdistystoiminnan ja valtionhallinnon näkökulmasta Suomen HCP Golf ry:n toiminta liittyy sekä sosiaali- ja 

terveysministeriön että opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan. Yhdistyksellä on mahdollisuus hakea 

avustuksia sekä Opetus- ja kulttuuriministeriöstä että Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksesta 

(STEA). 

 

2.YHTEISTYÖ 

Yhdistyksen yhteistyökumppanina toiminut Urheiluopisto Kisakeskus on suuntautunut erityisliikunnan 

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

Golfliiton kanssa jatkettiin keskustelua vammais-  / erityisgolfin aseman edelleen kehittämiseksi. Seuran 

Harri Lindblom puheenjohtaja ja Veijo Notkola tapasivat Golfliiton toiminnanjohtaja Petri Peltoniemen, 

tilaisuudessa keskusteltiin tulevien vuosien yhteistyön kehittämisestä ja toimintatavoista. 

 

3. HANKKEET 

Esteetön ja yhdenvertainen Golfympäristö (rahoitus: Opetus- ja kulttuuriministeriö) 

 

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. Tavoitteena on selvittää, miten golfyhteisöt ovat huomioineet esteettömyyteen liittyvät 

kysymykset ja miten pelattava golfkenttä on vammaisten näkökulmasta. Tässä ajatellaan lähinnä 

liikuntaongelmaisia, kuuroja ja näkövammaisia. 

Hankkeessa tehtiin vuonna 2016 yhteensä 9 kenttäkäyntiä ja hanketta esiteltiin golfseurojen puheenjohtajille. 

Hankkeella on ohjausryhmä, joka kokoontui kaksi kertaa vuonna 2016. 

 

VIDEOT 

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

avustuksen jolla videot tuotettiin. Rahoitus alkoi 2015. Videot teki Jasmin ja Harri Pajari. Videot tehtiin 

seuraavista ryhmistä: 

Aivovammaiset, E- Tour kilpailut, Kuntolomat, Parkinson, Special Olympics ryhmä, Suomen HCP Golf 

yleinen toiminta ja kooste kaikista muista videoista. 

 

RAHA AUTOMAATTIYHDISTYS (RAY) 

RAY jakaa vuosittain avustuksia järjestöille, joiden tehtävänä on järjestää tuettua lomatoimintaa. Suomen 

HCP Golf ry on vuodesta 1999 alkaen voinut järjestää omalle kohderyhmälleen kuntolomatoimintaa, golf 

painotteisena. Lomatoiminta on tarkoitettu sosiaalisin perustein myönnettäväksi lomaksi. Viime vuosina 
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lomatoiminta on järjestetty yhteistyössä eri järjestöjen kanssa.  

Vuoden 2016 yhteistyöjärjestönä toimi Hyvinvointilomat ry. Urheiluopisto Kisakeskus / Ruukkigolf olivat 

toiminnallisen osuuden tuottajat. 

Kuntoloma 12. – 17.6.2016 osallistujia oli 25 henkilöä 

 

YHTEISTYÖTOIMINTAKURSSI 

 

Helsingin kaupunki on vuosittain antanut tukea erityisjärjestöille (Suomen HCP Golf ry) virikkeellisen 

toiminnan järjestämistä varten. Kaupunki kustantaa harjoituspaikan kulut ja maksaa ohjaajalle 

tuntiperusteisen palkkion. Lisäksi kaupunki perii jokaisesta osallistujasta maksun. Loput rahoituksesta tulee 

osanottomaksuista.  Helsingin kaupungin kanssa järjestettiin 10. kertaa yhteistoimintakurssi Malmi, 

Greengolf kuplassa. Harjoitusten ohjauksesta vastasi Jukka Syrjänen. Osallistujia oli 9 henkilöä. 

 

SPECIAL OLYMPICS 

 

Entinen Suomen Kehitysvammaisten Liikunta ja Urheilu toiminta on yhdistetty VAU:n alaisuuteen. 

Golf osuuden toimintaa pyörittää pelaajien vanhemmat, jotka ovat yhdistyksemme jäseniä. 

Tämän johdosta heidän toimintansa on keskittynyt Suomen HCP Golf ry:hyn. Harjoittelussa osallistujia 

vajaa 10 henkilöä ja kaiken rahoituksen he hoitavat itse. 

 

4. KILPAILUT 

 

Kansainvälinen toiminta  

European Individual Championship for Golfers with Disabbility 11. – 13.6.2016 

Miehet: 

1. Postigo Juan 215 +5, 2. QUÉLIN Charles Henri 215 +5, 3. KAMMERSTAD Johan 217 +7,  

4. MORKHOLT Stefan 222 +12, 5. HOURIGAN Janes 225 +15, 43. Peltola Tero 256 +46, Miettinen Lasse 258 

+48, 57. Siikonen Johannes 268 +58, 73. Korpimäki Markku 309 +96. 

Naiset: 

1. Lynggaard Mette 223 +13, 2. Neggers Marcella 224 +14, 3. Bullock Almi 260 +50,  

4. Loogman Tineke 261 +51, 5. Van Der Zwet Cynthia 287 +77, 7. Pylkkänen Elina 307 +97. 

Pyörätuoli: 

1. Requet Jean Marie 266 +56, 2. Kluwen Richard 274 +64, 3. Boon Jyrgen 277 +67,  

4. Lorente Sebas 286 +76, 5. Nachtwey Christian 299 +89, 10. Eirtovaara Tapio 354 +144. 

 

Special Olympics Finland osallistui 25 - 30.4.2016 viidenteen Macao Masters 2016 golfturnaukseen 

kolmella pelaajalla. 

Pelaajat olivat Samu Alander, Ville Lipsanen ja Jere Suominen. 

 

Kansallinen kilpailutoiminta 

Suomessa järjestettiin 4. kerran E-Tour nimeä kantama neljän kisan turnaus. 

turnaus E-Tour Nevas Golf kentällä 26.5 
turnaus ja samalla HCP Golf avoin mestaruuskilpailu 11.6, Nordcenter, Benz. 

turnaus ja samalla AVY avoin mestaruuskilpailu 15.7, Vihti Golf.  

turnaus ja samalla avoimet SM-kisat, 2. – 4.9. Respecta Finnish Disabled Open. Kankaisten Golf. 

 

SM-kisa Avoimet 

Kilpailut pidettiin 2. - 4.9.2016 Kankaisten Golf.  Suomen Golfliitto järjesti SM-kilpailut ja tulee jatkossakin 

järjestämään ko. kisat. 

 

HCP ry avoimet mestaruuskilpailu (2. E-Tour ) 

Seura järjesti omat avoimet mestaruuskilpailut 16.6.2016 Nordcenter Golf Country Club, Benz. 

Osanottajia oli kaikkiaan 44 pelaajaa. Päätettiin jatkaa tulevina vuosina järjestämistä. 

 

5. HALLINTO JA KOKOUKSET 

 

5.1 HALLITUS 

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

Alander, Jukka Syrjänen, Timo Karko, Johannes Siikonen, Lauri Zitting, Veijo Notkola ja Timo Pessi. 

Lisäksi hallitukseen kutsuttiin Jarmo Leväinen ilman äänioikeutta. 
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Hallitus kokoontui viisi (5) kertaa.  

  

  

5.2 KEVÄTKOKOUS 

Kevätkokouksessa 19.4.2016 hyväksyttiin vuodelta 2015 toimintakertomus ja tilinpäätös. Kokouksessa 

käytiin laaja keskustelu yhdistyksemme tulevaisuudesta ja uskottiin asioiden myönteiseen etenemiseen. 

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

2015 henkilöksi valittiin Harri Pajari. 

 

 

5.3 SYYSKOKOUS 

Syyskokous pidettiin 16.11.2016. Puheenjohtajaksi valittiin Veijo Notkola ja jäseniksi valittiin Olavi 

Alander, Jukka Syrjänen, Johannes Siikonen, Timo Pessi, Jarmo Leväinen, Harri Lindblom, Timo Karko ja 

Virpi Pennanen. 

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

50 € kannatusjäsen ja yhteisöjäsen. 

 

 

5.4 TOIMINNATARKASTAJAT 

Toiminnantarkastajana oli VTM Matti Hara. 

 

5.5. TALOUS 

Varsinaisen toiminnan rahoitus on katettu jäsenmaksuilla ja kannattajajäsenmaksuilla.  

Tilivuoden tulos oli 454,15 euroa ylijäämäinen. 

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

 

5.6 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. Yhdistys on myös aktiivinen 

facebokissa. 
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