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Hankkeelle on ohjausryhmä, jossa on edustaja Suomen  HCP Golf Ry:stä, 
Suomen Golfliitosta ja Suomen Vammaisurheilu ja –liikunta VAY ry:stä, 
Suomen kuurojen urheiluliitosta sekä Soveltava liikunta SoveLi ry:stä, 

Invalidiliitosta. Rahoitus Opetus- ja kulttuuriministeriö. 



Esteettömyys ja yhdenvertaisuus on kaikkienetu! 

• Suomen Golfkentät ja seurat tarvitsevat uusia jäseniä tai että vanhat
jäsenet jatkaisivat pelaamistaan entistä pidempään

• Vajaakuntoiset ja vammaiset haluaisivat tulla golfyhteisön jäseniksi tai 
pysyä golfyhteisön jäseninä entistä pidempään

• Väestö vanhenee, mutta entistä toimintakykyisempänä

• Monien sairauksien kohdalla liikunta on paras kuntouttaja

• Kysymys kuuluu, että mitä golfyhteisöjen pitäisi tehdä?

• Vammaisuuden haitat pitää minimoida



Tasa-arvoja vammaistentoiveet

•Kaikkien näkökulmasta on tärkeää selvittää, 
minkälaisia ongelmia ”kentillä” on ja miten 
kenttien esteettömyyttä voidaan helpoimmin 
parantaa. 

•Vammaisille ja vajaakuntoisille on tärkeää tietää, 
millä kentillä esteettömyyteen liittyvät asiat on 
huomioitu, jotta pelaaminen mahdollisimman 
helposti mahdollistuu.



Hankkeen päätavoitteet 

• Hankkeen päätavoitteena on tukea urheiluun liittyvää 
yhdenvertaisuutta edistämällä esteettömien golfympäristöjen 
syntymistä sekä golfkentillä että muutoinkin golfin liittyvissä 
toiminnoissa. Tähän liittyen tavoitteena on lisätä vajaakuntoisten 
pelaamista.

• Konkreettisemmin ensimmäisenä tavoitteena on selvittää, missä 
määrin golfympäristöissä on esteettömyyteen liittyviä puutteita 
kenttäkohtaisesti.



Hankkeen tavoitteet II

• Toisena 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.  



Hankkeen tavoitteet  III

• Neljäntenä tavoitteena on kehittää mahdollisimman 
yksinkertainen esteettömyyttä selvittävä järjestelmä 
golfyhteisöille (Checklist)

• Tässä ajatellaan lähinnä eri liikuntaongelmaisia, 
kuuroja ja näkövammaisia.



Hankekäytännössä

• Hankkeeseen valitaan 30-40 golfseuraa, joiden 
golfympäristön esteettömyys selvitetään 
esteettömyyskäyntien avulla. Käynnin tekee 
esteettömyyskoulutuksen saanut urheiluasiantuntija 
ja projektin johto osallistuu osittain myös käynteihin. 
Selvitys kestää noin päivän ja siinä tarkistetaan 
esteettömyyden näkökulmasta yksityiskohtaisesti 
golfkenttä ja muu golfympäristö (/ravintola, wc:t, 
portaat jne.). Käynnistä laaditaan raportti golfyhteisön 
käyttöön. Katso www.suomenhcpgolf.fi



Haasteita(esimerkiksi)

•Vammaisuusaste?

•Kentän luokittelu pelattuvuuden suhteen

•Asenneympäristön muokkaaminen



Mahdollisuudet (vaikkapa)

• Golfyhteisön suhde muuhun yhteiskuntaan paranee

• Me olemme kaikki golfareita

• Talousvaikutukset

• Ilo ja yhteisöllisyys lisääntyy

• Yrittelijäisyys lisääntyy

• Turvallisuus

• Erilaisuuden sietäminen



Handigolf is for physically disabled people who have to be seated to 

play all golf shots. It was started in 1988 and is now promoted by the UK 

charity, The Handigolf Foundation. The Foundation is run by volunteers, many 

of whom are disabled players themselves. Features of Handigolf are as 

follows.

•Specially designed buggies transport golfers to all parts of the course. Swivel 

seats enable the golfer to play from any side of the buggy.

•Buggies cost around £1,800 but they can be hired from the Foundation for 

£175 per year.

•Specially adapted clubs are used.

•Permission will have to be obtained to use the buggies on golf courses. 

Contact the Foundation to see where access has already been gained.



Kiitos


