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1. YLEISTÄ 

Suomen HCP Golf ry:n (myöhemmin HCP Golf) tavoitteena on liikuntarajoitteisten ja muiden 

toimintakyvyltään heikentyneiden henkilöiden golfin pelaamisen edistäminen. Toimintaa kehitetään 

yhteistyössä Suomen Golfliiton kanssa. HCP Golf toimii valtakunnallisella tasolla ja sen 

yhteistyökumppaneina ovat eri järjestöt, piirit sekä golfyhteisöt ympäri Suomea. Vuoden 2020 

erityisteemana oli vammaisten ja vajaakuntoisten liikunnan edistäminen paikallistasolla. Jäseniä 28. 

toimintavuoden päättyessä oli yhteensä 107 (2019 jäseniä 98). Jäsenmäärän kasvu oli siis 11 

henkilöä/ reilut 11%. 

HCP Golfin tavoitteena on ensinäkin edistää liikuntarajoitteisten ja vammaisten golfliikuntaa sekä 

tehdä tunnetuksi golfia urheilulajina, joka sopii vammaisille ja liikuntarajoitteisille. Toisena tavoitteena 

on edistää valtakunnallisesti vammaisten ja liikuntarajoitteisten golfin pelaamista. Yhdistyksen golfia 

harrastavat jäsenet ovat myös jonkin golfseuran jäseniä. Yhdistyksen jäsenet kuuluvat usein myös 

johonkin potilasjärjestöön. Varsinainen golfseura huolehtii golftasoituksen ylläpitämisestä ja tämä 

mahdollistaa seuramme jäsenten pelaamisen kaikilla Suomen Golfliiton jäsenseurojen kentillä. 

Vuonna 2020 yhdistyksellä oli käynnissä kaksi hanketta. Ensimmäisessä hankkeessa edistettiin 

paragolfer-toimintaa Suomessa ja toisessa oli aiheena vammaisten ja vajaakuntoisten liikunnan 

edistäminen yhteistyössä golfseurojen kanssa. Molempia hankkeita rahoitti Opetus- ja 

kulttuuriministeriö. 

Suomen Golfliitto luovutti yhdistykselle Vuoden Golftapahtuma 2019 kiertopalkinnon HCP Golf 

Mestaruus / Finnish Disabled Open pitkäaikaisista järjestelyistä. Kiertopalkinnon ottivat vastaan 

yhdistyksen puheenjohtaja Veijo Notkola ja toiminnanjohtaja Kari Heikkilä. 

 

2.YHTEISTYÖ  

Yhdistyksen pääyhteistyökumppanin Suomen Golfliiton kanssa jatkettiin neuvotteluita vammais- / 

erityisgolfin aseman edelleen kehittämiseksi. Yhteistyö Tampereen Ammattikorkeakoulun jatkui 

paragolfer-hankkeessa, jonka tavoitteena on edistää nuorten vammaisten golfpelaamista. Hanke 

päättyi vuonna 2020. Tärkeimpiä yhdistyksen yhteistyökumppaneita olivat Paralympiakomitea ry, 

SOVELI ry ja Invalidiliitto. Suomen HCP Golf ry on Paralympiakomitea ry:n jäsen. Hanke- ja muuta 

yhteistyötä tehtiin myös monen muun järjestön ja golfseuran kanssa. Yhdistyksen 

yhteistyökumppanina on toiminut myös Liikuntakeskus Pajulahti, joka on erityisliikunnan 

osaamiskeskus. Siksi toiminnan suunnittelu yhteistyössä Pajulahden kanssa on luontevaa. Opetus- 

ja kulttuuriministeriöstä on saatu rahoitus 2019–2020 hankkeelle ”vammaisten ja vajaakuntoisten 

liikunnan edistäminen paikallisella tasolla”. Yhdistyksen ensimmäinen aluejärjestö Kaakon HCP Golf 

ry aloitti toimintansa vuonna 2019. 



 

 

 

 

3. HANKKEET  

Golfkenttien esteettömyysrekisteri 

Yhdistyksellä oli käynnissä vuosina 2016-2018 golfkenttien esteettömyyshanke. Hankkeen 

päätavoitteena oli tukea urheiluun liittyvää yhdenvertaisuutta edistämällä esteettömien 

golfympäristöjen syntymistä sekä golfkentillä, että muissa golfiin liittyvissä toiminnoissa. Hanketta 

rahoitti Opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeessa kehitettiin golfkentille soveltuva esteettömyys 

selvitys lomakkeisto ja tehtiin 68 kenttäkäyntiä. Hanke jatkui vuosille 2019 ja 2020. Lomakkeistoa on 

ajantasaistettu vuonna 2020. Hankkeen lomakkeisto on ollut käytössä myös Suomen golfliitossa. 

Golfkenttäkohtaiset esteettömyystiedot ovat saatavilla yhdistyksen verkkosivuilla. Käytännössä 

yhdistys pitää rekisteriä golfkenttien esteettömyydestä ja pelaaja voi tarkistaa ennen pelaamistaan 

kenttäympäristön esteettömyyden.  

Esteetöntä golfia nuorille 

Esteetöntä golfia nuorille -hanke sai rahoituksen Opetus- ja kulttuuriministeriöstä vuosille 2018-2020. 

Esteetöntä Golfia nuorille -hankkeen päätavoitteena oli tukea urheiluun liittyvää yhdenvertaisuutta ja 

lisätä golfin pelaamista osana nuorten vammaisten kuntoutusta. Hankkeessa pystyttiin hankkimaan 

hankerahoituksen puitteissa yksi paragolfer-apulaite, joka soveltuu eri vammaisryhmille kuten 

selkäydinvammaisille ja mahdollistaa mahdollisimman luonnollisen golfin pelaamisen. Hankkeen 

hakija oli Tampereen Ammattikorkeakoulu ja HCP Golf on hankkeen yhteistyökumppani. Hanke 

päättyi vuoden 2020 lopussa. Vuonna 2020 paragolfer kiersi yhdistyksen kanssa laajasti eri 

golfkentillä ympäri Suomea. HCP Golfin verkkosivuilla oli saatavilla ajankohtaista tietoa paragolferin 

liikkumisesta ja esittelytilaisuuksista. Paragolferista ja eri tapahtumista tiedotettiin omilla (TAMK ja 

Suomen HCP Golf ry) ja yhteistyöpartereiden (Suomen Golfliitto, Suomen Paralympiakomitea, 

Soveltava Liikunta SoveLi ry) some-kanavilla (Nettisivut, Facebook, Instagram, WhatsApp, jne). 

Hankkeen tuloksia esiteltiin myös useissa eri tiedotusvälineissä ja paragolferista tehtiin esittelyvideo, 

joka löytyy sekä HCP Golfin että Välineet.Fi verkkosivuilta. Talvikaudella paragolferi on ollut käytössä 

Green Golfissa, jossa on ollut mahdollista harjoitella sillä sisätiloissa. 

Vammaisten ja vajaakuntoisten liikunnan edistäminen paikallisella tasolla 

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

vajaakuntoisten liikunnan edistäminen paikallisella tasolla. Hanke rahoitti golfkenttien aluetoimintaa 

toiminta-avustuksin, teki esteettömyysselvityksiä ja järjesti kenttäkohtaisia tilaisuuksia ympäri 

Suomea yhdessä paragolfer-projektin kanssa. 

https://suomenhcpgolf.fi/paragolfer
https://suomenhcpgolf.fi/paragolfer
https://www.valineet.fi/valineet/toimijatahot/paragolfer
http://www.greengolf.fi/


 

 

Koronasta huolimatta hanke toimi aktiivisesti kesällä 2020. Vuonna 2020 hanke järjesti yhteistyössä 

golfkenttien ja potilasjärjestöjen eri puolilla Suomea yhteensä noin 20 tilaisuutta. Hankkeeseen liittyen 

eri golfyhteisöt saivat toiminta-avustusta erityisliikkujille järjestettyyn toimintaan. Tällaisia 

kenttäyhteisöjä oli 15. Erityisliikkujille suunnatuissa tilaisuuksissa oli yleensä paragolfer mukana ja 

käytettävissä. Yhdistyksen toiminnanjohtaja Kari Heikkilä järjesti ja vastasi tilaisuuksista. Tilaisuuksiin 

kutsuttiin lähialueilta henkilöitä kuntien ja erityisryhmien järjestöjen avulla tutustumaan lajiin ja 

ohjausta tehtiin yhdessä golfseurojen kanssa. Esteettömyysselvityksiä tehtiin 12 kappaletta. Hanke 

oli myös esillä erityyppisissä julkaisuissa.  

Hankkeeseen liittyen yhdistyksen ensimmäinen aluejärjestö Kaakon HCP Golf ry aloitti toimintansa 

vuonna 2019. Hanke jatkui vuoden 2020 loppuun ja sitä jatkettiin hieman vuoden 2021 puolelle.  

Omatoiminen golfharjoittelu Helsingissä 

HCP Golf järjesti vuonna 2020 jäsenilleen ohjattua ja omatoimista golfharjoittelua Green Golfissa 

Helsingin Malmilla. Yhdistys tuki toimintaa pääosin jäsenmaksuista saatavilla varoilla. 

Osallistujamäärä on kasvanut vuoden 2020 aikana noin 18 osanottajaan. Vastaavaa toimintaa on 

kehittymässä myös muilla paikkakunnoilla. 

Yhdistyksen valmennusleiri 

HCP Golf on vuosittain järjestänyt valmennusleirin toukokuussa. Koronapandemian vuoksi leiri 

pidettiin poikkeuksellisesti syksyllä, 8.-10.8.2020. Liikuntakeskus Pajulahti toimi majoituspaikkana, 

harjoittelu ja ohjaus tapahtui Iitti Golf golfkentällä ja leirikilpailu pidettiin Lahti Golfin Mestari-kentällä. 

Valmennusleirin valmentajana oli Pro Janne Eskola. 

Aivovammatoiminta 

Aivovammautuneiden vertaistukileiri järjestettiin 25.–27.8.2020 Kanava Golfissa Vääksyssä. 

Majoituimme golfkentän läheisyydessä hotelli Tallukassa. Leirille ilmoittautui niin uusia kuin vanhoja 

HCP Golf jäseniä. Koronan vuoksi valitettavasti yli puolet ilmoittautuneista joutui peruuttamaan 

osallistumisensa, Korona riskiryhmään kuulumisen tai muun sairauden vuoksi. Suomen Golfliiton 

kautta saimme taas erityisgolfmaajoukkue valmentaja Janne Eskolan (Tarinagolf PRO) 

valmentamaan meitä.  

Leiristä tiedotettiin Aivoitus lehdessä ja HCP Golf nettisivuilla. Aivoituksessa 4/20 oli myös reilu sivun 

juttu aivovamma golfista ja leiristämme. Elokuussa 2021 pyrimme järjestämään taas leirin, josta 

tiedotetaan keväällä kotisivuillamme ja Aivoitus lehdessä. 

Special olympics 

”Special Olympics” toiminta on osa Paralympiakomitea toimintaa.  Käytännössä ”Special Olympicsin 

Golf” -toiminta on kuitenkin osa HCP Golf toimintaa. SO-golfilla on edustus HCP Golf hallituksessa.  

http://www.greengolf.fi/


 

 

Special Olympics Golf-toimintaryhmä järjesti 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. 

Vuonna 2020 järjestettiin kaksi leiriä, toinen Kankaisten Golfpuistossa ja toinen Hattula golfissa. 

Osallistujia oli 7-8 pelaaja kummassakin.  

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 oli kaudessa 4 kpl 

joista yhdet olivat SM-kisat.  

Elinsiirron saaneet 

Elinsiirron saanet henkilöt muodostavat ison osan HCP Golfin jäsenistöstä. Olemme aktiivisesti 

mukana HCP Golfin toiminnassa, kuten talviharjoittelussa, leireillä sekä kilpailutoiminnassa. 

Elinsiirrokkailla on edustus myös Suomen HCP Golf Ry:n hallituksessa. 

Golfliiton järjestämälle E-Tour -kiertueelle osallistui jälleen joukko elinsiirrokkaita, mutta joka keväinen 

elinsiirrokkaille ja heidän läheisilleen suunnattu Ajalin Open jäi tänä vuonna järjestämättä 

koronapandemian takia. 

Tyypillisesti elinsiirron saaneet osallistuvat vuosittain elinsiirron saaneiden Euroopan- ja 

Maailmanmestaruuskilpailuihin, joissa molemmissa golf on lajina mukana. Vuonna 2020 ei 

kuitenkaan järjestetty kansainvälisiä kilpailuja, kuinka ollakaan, koronapandemian takia.   

Marraskuussa HCP Golf järjesti Uudenmaan Maksa- ja Munuaisyhdistyksen UUMU ry:n kanssa koko 

perheen golftapahtuman Malmin Green Golfissa, jossa oli tarjolla myös Pro Antti Vaalaksen opetusta. 

Tapahtuma oli erittäin onnistunut. Kirjoitimme tapahtumasta myös lyhyen tarinan UUMUn 

jäsenlehteen edistääksemme vastaavien tapahtumien järjestämistä jatkossakin. 

 

4. KILPAILUT 

Golfliitto järjesti vuonna 2020 jo 7. kerran E-Tour -kilpailukiertueen. Kiertueen alku viivästyi 

koronapandemian takia ja pääsi vauhtiin vasta heinäkuussa. Poikkeusolojen vallitessa E-Tour 

ohjelma oli seuraava: 

SM-lyöntipeli 2020: Etelä-Pohjanmaan Golf, 15.-18.7.2020  

E-Tour 1: Seagolf Rönnäs, Meri, 28.-29.7.2020 

E-Tour 2. ja samalla HCP Golf avoin mestaruuskilpailu Nordcenter, Benz, 12.-13.8.2020 

E-Tour 3. Tarina Golf, Uusi Tarina, 20.-21.8.2020 



 

 

HCP Golfin jäsenistö menestyi E-Tourilla mainiosti. Tasoituksellisen lyöntipelin kiertuevoitto meni 

Hannu Eroselle ja stableford-voiton nappasi Petri Partanen. Tarkemmat E-Tour:n tulokset löytyvät 

täältä. 

HCP Golf avoimet mestaruuskilpailut pidettiin siis E-Tour 2:sen yhteydessä Nordcenterissä 

12.8.2020. Mestaruudet jaettiin kolmessa sarjassa seuraavasti: 

 

HCP Golf lyöntipeli: Oskari Rantanen 

HCP Golf tasoituksellinen lyöntipeli: Hannu Eronen 

HCP Golf Stableford: Jan-Mikael Holm 

HCP Golf Naiset Stableford: Wivan Atrila 

 

Lisäksi palkittiin HCP Golf Special Olympics Stableford-kisa voittaja Ville Lipsanen ja   

Special Olympics -pystin vei parhaalla lyöntipelituloksella Oskari Rantanen.  

 

Kauden kansainväliset EDGA-kilpailut sekä elokuulle suunnitellut elinsiirron saaneiden EM-kilpailut 

Dublinissa jäivät koronapandemian takia pitämättä. 

 

5. HALLINTO JA KOKOUKSET 

Hallitus 

Yhdistyksen hallitukseen kuuluivat syyskokoukseen 15.12.2020 asti: Puheenjohtajana Veijo 

Notkola, jäseninä Harri Lindblom, Jari Rantanen, Jukka Syrjänen, Jarmo Perttunen, Heikki Syvälä, 

Hannu Eronen ja Timo Pessi.  Hallitus kokoontui kolme (3) kertaa.  

Kevätkokous 

Kevätkokouksessa 29.5.2020 hyväksyttiin vuodelta 2019 toimintakertomus ja tilinpäätös. 

Kokouksessa käytiin laaja keskustelu yhdistyksemme tulevaisuudesta ja luotettiin asioiden 

myönteiseen etenemiseen. 

HCP Golf 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.  

Syyskokous 

Syyskokous pidettiin 15.12.2020. Puheenjohtajaksi valittiin Veijo Notkola ja jäseniksi valittiin Tuulia 

Suominen, Jukka Syrjänen, Heikki Syvälä, Timo Pessi, Hannu Eronen, Harri Lindblom, Jarmo 

Perttunen. Toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksyttiin. Jäsenmaksuiksi vahvistettiin 10 € juniori 

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

mailto:https://golf.fi/kilpagolf/kilpailukalenteri/#/customer/332/orderofmerits/2020


 

 

Toiminnantarkastaja 

Toiminnantarkastajana valittiin Tapio Lyömiö. 

 

6. TALOUS   

Varsinaisen toiminnan rahoitus on katettu jäsenmaksuilla ja kannattajajäsenmaksuilla. Tilivuoden 

tulos oli 1853,66 euroa ylijäämäinen. Hallitus esittää, että tilikauden tulos siirretään edellisten 

tilikausien voitto- ja tappiotilille. 

 

7. TIEDOTUS 

Vuodenvaihteessa 2019-20 uudistimme HCP Golfin verkkosivut. Uudet sivut ovat ajanmukaisemmat 

ja selkeämmät, kuitenkin HCP Golfin värimaailmaa ja henkeä kunnioittaen.  Sivuston 

uudelleenorganisoinnista ja sisältöpäivityksistä vastasi hallituksen jäsen Hannu Eronen, joka jatkoi 

verkkosivujen päivittäistä ylläpitoa ja sisällön tuottamista läpi vuoden.  Uusittujen verkkosivujen ja 

aktiivisin tiedottamisen myötä verkkosivujamme seurasi kasvava määrä ihmisiä – kesällä, golfin 

aktiiviaikaan, kuukausittain reilut 400 ihmistä.  

Tiedotimme myös aktiivisesti sosiaalisessa mediassa. Vuoden 2020 aikana Facebook-

seuraajamäärämme kasvoi yli 50%. Perustimme vuoden alussa myös Instagram-tilin, jota seuraa nyt 

n. 170 HCP Golf – fania. Huomionarvoista on, että lähes kaikki suomalaiset golfseurat seuraavat 

tiedotuksiamme Instagramissa. Instagram on toiminut esim. hankkeiden osalta mainiona 

tiedotuskanavana golfyhteisöjen suuntaan. 

Lähetimme lisäksi kaksi jäsentiedotetta sekä muutamia yksittäisiä tiedotteita sähköpostitse jäsenille.  

http://www.suomenhcpgolf.fi/

