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Suomen HCP Golf ry 
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017 

              26.  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 2018 erityisteemana oli esteettömyyden edistäminen koko golfyhteisössä. 

Esteettömyys hanke päättyi vuoden 2018 lopussa. Jäseniä 25. toimintavuoden päättyessä oli yhteensä 95 

(90) henkilöä. Muutosta jäsenistössä edellisvuodesta oli + 5 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 

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

Tampereen Ammattikorkeakoulun kanssa kehitettiin uutta hanketta nuorten vammaisten golfpelaamisen 

edistämiseksi. Muita yhteistyökumppaneita olivat erityisesti VAU ry, SOVELI ry ja I-Liitto. Yhteistyötä 

kehitettiin hanketasolla erityisesti esteettömyyshankkeen yhteydessä. Eri tahojen kanssa järjestettiin useita 

kokouksia. Hankkeisiin liittyen yhteistyötä tehtiin usean järjestön kanssa. Keväällä 2017 puheenjohtaja 

tapasi myös Suomen golfliiton puheenjohtajan Hanna Hartikaisen. Yhdistyksen yhteistyökumppanina on 

toiminut myös Urheiluopisto Kisakeskus, joka on suuntautunut erityisliikunnan osaamiskeskukseksi, jolloin 

toiminnan suunnittelu yhteistyössä opiston kanssa on luontevaa. Kuntolomia järjestettiin Maaseudun 

Terveys- ja Lomahuolto ry:n kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoitti esteettömyyshanketta. 
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3. HANKKEET 

ESTEETÖN JA YHDENVERTAINEN GOLFYMPÄRISTÖ JA PARAGOLFER HANKE 

Esteettömyyshankkeen päätavoitteena on tukea urheiluun liittyvää yhdenvertaisuutta edistämällä 

esteettömien golfympäristöjen syntymistä sekä golfkentillä, että muutoinkin golfin liittyvissä 

toiminnoissa. Hanke on käynnistynyt vuonna 2016 ja se jatkuu vielä vuoden 2018 loppuun. 

Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Hanketta on esitelty monipuolisesti vuoden 

2017 aikana ja alkuvuodesta 2018.Hankkeessa tehtiin vuonna 2017 yhteensä noin 30 

kenttäkäyntiä. Jokaisesta kenttäkäynnistä tehtiin raportti käytettäväksi kohdekentällä. Hankkeella 

on ohjausryhmä, joka kokoontui kolme kertaa vuonna 2017. 

Hanketta esiteltiin seuraavissa yhteyksissä: FGMA-kevätseminaarissa 3.3.2017. 

-esitelmä Notkola V.: HCP-Golf, infoa Golfkentän esteettömyyskartoituksesta.  Liikunta- ja 

osallisuushanke, blogiteksti Veijo Notkola: Golf ja vajaakuntoisten esteetön liikunta Suomessa. 

Maaliskuu 2017. Https://saunalogia.fi/esteeton-sauna (liittyen golfkenttien saunojen 

esteettömyyteen). Soveli lehdessä 23.2.2018 ja Suomen Golflehdessä maaliskuu 2018. 

Nuoria vammaisia koskeva hankesuunnitelma liittyen paragolferin käyttöön, on jätetty Opetus- ja 

kulttuuriministeriöön syksyllä 2017. Mikäli hankkeeseen saadaan rahoitusta, hanke alkaa keväällä 

2018 ja jatkuu aina vuoden 2020 loppuun asti. Käytännössä paragolfer hanke yhdessä 

esteettömyyshankkeen kanssa, tulee viemään yhdistyksen resursseista suurimman osan vuonna 

2018. Hankkeen päähakija on Tampereen Ammattikorkeakoulu. Hankkeessa on useita 

yhteistyökumppaneita sekä golfkenttätasolla että järjestötasolla. 

 

TUETTU LOMATOIMINTA 

STEA 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 

lomatoiminta on järjestetty yhteistyössä eri järjestöjen kanssa.  

Vuoden 2017 yhteistyöjärjestönä toimi Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry. Kuntoloma toteutettiin  

30.7 – 4.8.2017 ja osallistujia oli 16 henkilöä. 
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YHTEISTOIMINTAKURSSI 

 

HCP Golf ry järjestää jäsenilleen ohjattua ja omatoimista golfharjoittelua Malmin Greengolf kuplassa. 

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 11. kertaa yhteistoimintakurssi Malmi, 

Greengolf kuplassa. Harjoitusten ohjauksesta vastasi Jukka Syrjänen. Osallistujia oli 11 henkilöä. 

Suunniteltiin vastaavan toiminnan järjestämistä myös muilla paikkakunnilla. 

 

SPECIAL OLYMPICS 

”Special Olympics” toiminta on osa VAUn toimintaa.  Käytännössä ”Special Olympicsin Golf” toiminta on 

kuitenkin osa Suomen HCP Golf ry:n toimintaa. SO golfilla on edustus Suomen HCP Golf Ry:n hallituksessa.  

Special Olympics Golf-toimintaryhmä järjestää valmennusryhmän pelaajille leirejä ja seuraa heidän 

henkilökohtaisen harjoittelunsa edistymistä eri tavoilla. Tämä tapahtuu säännöllisten tapaamisien, 

pelitaitotestien, sekä harjoituspäiväkirjojen avulla. Valmennuksen tavoitteena on myöskin ryhmään 

kuuluvien jokapäiväisen elämän laadun ja toiminnan parantaminen golfharjoittelun kautta. 

Valmennusryhmä kilpailee 3-4 kertaa kaudessa kotimaassa, lisäksi kansainvälisiä kilpailuja on kauden aikana 

1-2.  

Valmennusryhmälle esitetty liittovalmentajan nimeämistä SGL taholta. 

Pelaajat osallistuivat Suomessa E-tourin kisoihin kesän aikana. E-tourin kisoja on kaudessa 4 kpl joista yhdet 

ovat SM-kisat. Kansainvälisiin kilpailuihin osallistuttiin 16. – 21.04.2017 Macaossa järjestettyyn Macao 

Masters – golfkisaan, 20. – 22.05.2017 Tanskassa järjestettyyn Nordic Cup – golfkisaan ja Mikko Ilosen 

kutsuttuna Ruotsissa järjestettyyn Europatour Nordea ProAm kisaan. 

 

4. KILPAILUT 

Kansallinen kilpailutoiminta 

Suomessa järjestettiin 5. kerran E-Tour nimeä kantama neljän kisan turnaus. 

1. E-Tour Nevas Golf kentällä 24.5 

2.  ja samalla HCP Golf avoin mestaruuskilpailu 9.6, Nordcenter, Benz. 

3.  ja samalla AVY avoin mestaruuskilpailu 19.7, Vihti Golf.  

Special Event 26.8 KeriGolf 
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4.  ja samalla avoimet SM-kisat, 4.9. Respecta Finnish Disabled Open. Pickala Golf 

 

SM-kisa Avoimet 

Kilpailut pidettiin 4.9.2017 (sää olosuhteiden johdosta vain 1 kierros).  Suomen Golfliitto järjesti SM-

kilpailut ja tulee jatkossakin järjestämään ko. kisat. 

 

HCP ry avoimet mestaruuskilpailu (2. E-Tour) 

Seura järjesti omat avoimet mestaruuskilpailut 9.6.2017 Nordcenter Golf Country Club, Benz. 

Osanottajia oli kaikkiaan 28 pelaajaa. Päätettiin jatkaa tulevina vuosina järjestämistä. 

 

5. HALLINTO JA KOKOUKSET 

5.1 HALLITUS 

Hallitukseen kuuluivat syyskokoukseen asti: Puheenjohtajana Veijo Notkola, jäseninä Harri Lindblom, Olavi 

Alander, Jukka Syrjänen, Timo Karko, Johannes Siikonen, Virpi Mäkinen, Jarmo Leväinen ja Timo Pessi.   

Hallitus kokoontui viisi (5) kertaa.  

 5.2 KEVÄTKOKOUS 

Kevätkokouksessa 6.4.2017 hyväksyttiin vuodelta 2016 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. Vuonna 

2017 valintaa ei tehty. 

 

5.3 SYYSKOKOUS 

Syyskokous pidettiin 15.11.2017. Puheenjohtajaksi valittiin Veijo Notkola ja jäseniksi valittiin Olavi Alander, 

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

Perttunen ja Virpi Mäkinen. 

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

50 € kannatusjäsen ja yhteisöjäsen 70€. 

 

5.4 TOIMINNANTARKASTAJA 

Toiminnantarkastajana oli VTM Matti Hara. 
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5.5. TALOUS 

Varsinaisen toiminnan rahoitus on katettu jäsenmaksuilla ja kannattajajäsenmaksuilla.  

Tilivuoden tulos oli 2592,99 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 facebookissa. Hankkeisiin liittyen tiedotus on ollut aktiivista. 

 

 

 

 

http://www.suomenhcpgolf.fi/

