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Suomen HCP Golf ry 
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019 

              27.  TOIMINTAVUOSI 

 

1. YLEISTÄ 

Suomen HCP Golf ry:n tavoitteena on liikuntarajoitteisten ja muiden toimintakyvyltään heikentynei-

den henkilöiden golf pelaamisen edistäminen. Toimintaa kehitetään yhteistyössä Suomen Golfliiton 

kanssa. Suomen 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 27. 

toimintavuoden päättyessä oli yhteensä 98 (95) henkilöä. Muutosta jäsenistössä edellisvuodesta oli 

+ 3 henkilöä.  

Suomen HCP Golf ry:n tavoitteena on ensinäkin edistää liikuntarajoitteisten ja vammaisten golflii-

kuntaa sekä tehdä tunnetuksi golfia urheilulajina, joka sopii vammaisille ja liikuntarajoitteisille. Toi-

sen tavoitteena on vaikuttaa valtakunnallisesti siten, että vammaisten ja liikuntarajoitteisten golfpe-

laamisen mahdollisuudet paranisivat. Yhdistyksen jäsenet, jotka harrastavat lajia, ovat jonkin varsi-

naisen muun golfseuran jäseniä. Yhdistyksen jäsenet ovat myös jonkin potilasjärjestön jäseniä. Var-

sinainen golfseura huolehtii tasoituksen ylläpitämisestä ja tämä mahdollistaa seuramme jäsenten 

pelaamisen kaikilla Suomen golfliittoon kuuluvilla kentillä. 

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

nisteriön että opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan. Yhdistyksellä on ollut mahdollisuus hakea 

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

sesta (STEA). Viime vuosina hankkeita on rahoittanut vain Opetus- ja kulttuuriministeriö. 

 

2.YHTEISTYÖ 

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

miseksi. Suomen golfliitto on yhdistyksen pääyhteistyökumppani. Yhteistyötä Tampereen Ammatti-

korkeakoulun (Tampereen yliopisto) jatkettiin paragolfer-hankkeessa kanssa nuorten vammaisten 

golfpelaamisen edistämiseksi. Muita yhteistyökumppaneita olivat erityisesti Paralympiakomitea ry, 

SOVELI ry ja I-Liitto. Hankkeisiin liittyen ja muutenkin yhteistyötä tehtiin usean järjestön kanssa. 

Yhdistyksen yhteistyökumppanina on toiminut myös Urheiluopisto Kisakeskus, joka on suuntautunut 

erityisliikunnan osaamiskeskukseksi, jolloin toiminnan suunnittelu yhteistyössä opiston kanssa on 

luontevaa. Opetus- ja kulttuuriministeriöstä saatiin rahoitus uudelle hankkeelle ”vammaisten ja va-
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jaakuntoisten liikunnan edistäminen paikallisella tasolla”. Yhdistyksen ensimmäinen aluejärjestö 

Kaakon HCP Golf ry aloitti toimintansa vuonna 2019. 

 

3. HANKKEET 

ESTEETÖN JA YHDENVERTAINEN GOLFYMPÄRISTÖ 

Esteettömyyshankkeen päätavoitteena on tukea urheiluun liittyvää yhdenvertaisuutta edistämällä 

esteettömien golfympäristöjen syntymistä sekä golfkentillä, että muutoinkin golfin liittyvissä toimin-

noissa. Hanke on käynnistynyt vuonna 2016 ja se jatkui vuoden 2018 loppuun. Hanketta rahoitti 

Opetus- ja kulttuuriministeriö. Hanke päättyi vuonna 2018 ja sen loppuraportti valmistui vuonna 

2019. Suomen Golfliitto otti käyttöönsä hankkeessa kehitetyn esteettömyys selvityslomakkeiston 

vuonna 2019 ja golfkenttäkohtaiset tulokset ovat katsottavissa yhdistyksen nettisivuilla. Golfkenttä-

kohtaisia esteettömyysselvityksiä ajantasaistetaan myös vuonna 2020. 

PARAGOLFER PROJEKTI 

Nuoria vammaisia koskeva hankesuunnitelma liittyen paragolferin käyttöön sai rahoituksen Opetus- 

ja kulttuuriministeriöstä vuonna 2018.  Hankkeen hakija oli Tampereen Ammattikorkeakoulu.  Suo-

men HCP Golf ry on hankkeen yhteistyökumppani. Hanke jatkuu aina vuoden 2020 loppuun. Vuon-

na 2019 paragolfer kiersi yhdistyksemme toimesta erilaisissa esittelytilaisuuksissa ympäri Suomea. 

Hanketta esiteltiin esimerkiksi Apuvälinemessuilla Tampereella 2019. Selkäydinvammaisten kanssa 

järjestettiin kaksi golfleiriä paragolfer projektin puitteissa. 

VAMMAISTEN JA VAJAAKUNTOISTEN LIIKUNNAN EDISTÄMINEN PAIKALLISELLA TASOL-

LA 

Kesällä 2019 yhdistys sai Opetus- ja kulttuuriministeriöstä uuden hankkeen liittyen vammaisten ja 

vajaakuntoisten liikunnan edistäminen paikallisella tasolla. Hankkeen edistämiseksi järjestettiin 

vuonna 2019 eripuolilla Suomea tilaisuuksia, joissa Paragolfer-laite oli mukana ja sitä pääsi kokei-

lemaan. Yhdistyksen toiminnanjohtaja Kari Heikkilä veti näitä tilaisuuksia. Tilaisuuksiin kutsuttiin 

lähialueilta henkilöitä kuntien ja erityisryhmien järjestöjen avulla tutustumaan lajiin ja ohjausta tehtiin 

yhdessä golfseurojen kanssa. Hankkeeseen liittyen yhdistyksen ensimmäinen aluejärjestö Kaakon 

Golf ry aloitti toimintansa vuonna 2019. Hanke jatkuu vuoden 2020 loppuun. Hanke rahoittaa alue-

toimintaa toiminta-avustuksin, tekee pienimuotoisia esteettömyysselvityksiä ja järjestää kenttäkoh-

taisia tilaisuuksia ympäri Suomea yhdessä paragolfer projektin kanssa ja yrittää saada erityisesti 

erityisryhmiä kiinnostumaan golfharrastuksesta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista. 

 

OMATOIMINEN GOLFHARJOITTELU HELSINGISSÄ 

Suomen HCP Golf ry järjestää jäsenilleen ohjattua ja omatoimista golfharjoittelua Malmin Greengolf 

kuplassa.  Pääosa rahoituksesta tulee osanottomaksuista. Yhdistys tukee toimintaa. Osallistujamää-

rä on kasvanut vuoden 2019 aikana noin 20 osanottajaan. Vastaavaa toimintaa on kehittymässä 
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myös muilla paikkakunnoilla. 

 

AIVOVAMMATOIMINTA 

Aivovammautuneiden vertaistukileiri järjestettiin 28.–29.8.2019 Kanava Golfissa Vääksyssä. Majoi-

tuimme golfkentän läheisyydessä hotelli Tallukassa. Mukaan mahtui 15 innokasta golfaajaa. Suo-

men golfliitto myönsi erityisgolfmaajoukkueen valmentaja Janne Eskolan (Tarinagolf PRO) valmen-

tamaan meitä. Leiriläiset kokivat tärkeänä, että jatkossakin tähän tapahtumaan otetaan vain Suo-

men HCP Golf ry:n aivovammautuneet, että leiri toimii myös vertaistukileirinä.  

 

Kaudella 2019 AV Golfaajat osallistuivat Suomen E-Tourille ja osa myös kansainvälisiin EDGA kil-

pailuihin. Kesäkuussa pelasimme myös Erityisgolfin joukkue EM-kisoissa Espanjassa, jossa aivo-

vammautunut toimi Suomen Nations Cup joukkueen kapteenina. 

 

Elokuussa 2020 pyrimme järjestämään taas leirin, josta tiedotetaan kotisivuillamme, Aivoitus- ja it-

lehdissä, jotta Suomen HCP Golf ry, Kanava Golf ja Tallukka saavat näkyvyyttä. Tällä viestinnällä 

pyrimme pitämään leirin hinnan mahdollisimman alhaisena, mainostamalla yhteistyökumppanei-

tamme. Aivoitus 3/2019 lehdessä oli puolen sivun juttu vuoden 2019 leiristämme. 

 

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 myös ryhmään 

kuuluvien jokapäiväisen elämän laadun ja toiminnan parantaminen golfharjoittelun kautta. 

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

den 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.  

Suomen Special Olympics Golf ryhmästä valittiin kolme urheilijaa edustamaan Suomea Special 

Olympics World Games tapahtumaan Abu Dhabiin 2019. Kisat pidetään maalisuussa 14-21.3.  Golf 

joukkueen muodostavat urheilijat Oskari Rantanen, Jere Suominen ja Henri Marttinen sekä valmen-

tajat Jari Rantanen ja Tuulia Suominen.  Golf kisajoukkueen jäsenet harjoittelevat omien golf seuro-
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jen harjoituksissa ja yhteisesti sovituilla minileireillä. Lisäksi kisahenkeä haetaan Suomen Special 

Olympics kisajoukkueen leireillä Pajulahden urheilukeskuksessa. 

 

ELINSIIRRONSAANEET 

Elinsiirronsaaneiden toiminta on osa Suomen Paralympiakomitea ry:n (ent. VAU) toimintaa.  Elinsiir-

ronsaaneita on myös tullut mukaan Suomen HCP Golf ry:n toimintaan. Elinsiirronsaaneilla on edus-

tus Suomen HCP Golf Ry:n hallituksessa. 

Elinsiirronsaaneilla golffareilla ei varsinaisesti ole omaa toimintaa, vaan golffarit osallistuvat Suomen 

HCP Golf Ry:n sekä oman kotiseuransa toimintaan.  

Elinsiirronsaaneet osallistuivat kansalliseen elinsiirronsaaneiden Ajalin Open-kilpailuun sekä E-

tourin kisoihin. Lisäksi osallistuttiin kansainvälisiin elinsiirronsaaneiden MM-kilpailuihin Englannin 

Newcastlessa. 

 

4. KILPAILUT 

Kansallinen kilpailutoiminta 

Suomessa järjestettiin 6. kerran E-Tour nimeä kantama kisan turnaus. 

1. E-Tour Alastaro Golf kentällä 11.5.2019 

2. E- Tour ja samalla HCP Golf avoin mestaruuskilpailu 20.5.2019 Nordcenter, Benz. 

3. E- Tour Tarinagolf 14.6. 2019 

4. E- Tour Harjattula Golf 1.7.2019 

SM Lyöntipeli Vaasan Golf 17. – 20.7.2019 kilpailussa pelataan vain SCR-sarja, tasoitusraja 

max 18,4. 

5.  Samalla avoimet SM-kisat, 30. - 31.7.2019 Respecta Finnish Disabled Open.  

 Sea Golf Rönnäs 

 

5. HALLINTO JA KOKOUKSET 

5.1 HALLITUS 

Hallitukseen kuuluivat syyskokoukseen asti: Puheenjohtajana Veijo Notkola, jäseninä Harri Lind-

blom, Olavi Alander, Jukka Syrjänen, Jarmo Perttunen, Johannes Siikonen, Jarmo Leväinen ja Timo 

Pessi.  Hallitus kokoontui viisi (5) kertaa.  
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 5.2 KEVÄTKOKOUS 

Kevätkokouksessa 17.4.2019 hyväksyttiin vuodelta 2018 toimintakertomus ja tilinpäätös. Kokouk-

sessa käytiin laaja keskustelu yhdistyksemme tulevaisuudesta ja uskottiin asioiden myönteiseen 

etenemiseen. 

HCP ry nimeää vuosittain vuoden HCP Golf henkilön. Vuodelle 2019 valinta Markku Varpela ja Eija 

Helminen. Molemmat toimineet EDGA edustajina n. 15v. ja tehneet esityksiä lisenssin saamiseksi 

pelaajalle.  

 

5.3 SYYSKOKOUS 

Syyskokous pidettiin 27.11.2019. Puheenjohtajaksi valittiin Veijo Notkola ja jäseniksi valittiin Jari 

Rantanen, Jukka Syrjänen, Heikki Syvälä, Timo Pessi, Hannu Eronen, Harri Lindblom, Jarmo Pert-

tunen. Toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksyttiin. Jäsenmaksuiksi vahvistettiin 10 € juniori jäse-

nen, 30€ jäsen, 50 € kannatusjäsen ja yhteisöjäsen 70€. 

5.4  TOIMINNANTARKASTAJA 

Toiminnantarkastajana oli Tapio Lyömiö. 

5.5. TALOUS 

Varsinaisen toiminnan rahoitus on katettu jäsenmaksuilla ja kannattajajäsenmaksuilla. 

Tilivuoden tulos oli 2020,53 euroa alijäämäinen. 

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

5.6 TIEDOTUS 

Yhdistyksen tiedotus kotisivujen välityksellä www.suomenhcpgolf.fi , 

Päivityksistä vastaa jatkossa hallituksen jäsen Hannu Eronen. 

Some tiedotus on laajentunut kaikkien muidenkin saataville. Lisäksi kaksi jäsentiedotetta lähetettiin 

s-postin välityksellä. Muita tietoiskuja lähetettiin s-postin kautta jäsenille. Yhdistys on myös aktiivi-

nen Facebookissa sekä jatkossa Instagramissa. Hankkeisiin liittyen tiedotus on ollut aktiivista. 

http://www.suomenhcpgolf.fi/

