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PARASTA VAPAA-AIKAA YHDESSÄ

Vi  h reä 

Harjattula

Golf antaa haas- 
teita kaikenikäisille

Entinen jääkiekkoi- 
lija hurahti golfiin

Kristalla harrastuk- 
sesta tuli ammatti 4



Meillä viihtyy  
nuori ja vanha

2 3

Draivia kouluun  
– golfin uusi aika  
suomalaisissa kouluissa

Golfliitto esitteli uuden Draivia kouluun! 
-hankkeen. Alakoulujen liikuntatunneil-
le suunnattu Draivia kouluun -ohjelma 
vastaa liikunnallisen monipuolisuutensa 
kautta uuden opetussuunnitelman tar-
peisiin. Golfliitolla on antaa alakoulujen 
liikunnanopettajille uuden opetussuun-
nitelman mukainen valmis paketti golfin 
opettamiseen. Koko hanke on saanut 
todella hyvän vastaanoton.

Draivia kouluun -ohjelman mukainen 
liikuntatunti on monipuolinen. Oppilaat 
harjoittevat muun muassa tasapainoa, 
koordinaatiota, potkaisemista, heittä-
mistä ja muita perusliikuntataitoja.  
Golfvälineinä käytetään muovisia  
mailoja sekä pehmopalloja.

Hankkeessa on kuunneltu tarkalla  
korvalla opettajien toiveita ja ideoita. 
Paitsi että innostetaan lajin pariin,  
niin se tehdään monipuolisten, moto- 
risten perustaitojen mukaisesti.

Tunnit ovat pääasiassa liikuntatunneilla 
vedettäviä juttuja, mutta samoja asioita 
voidaan toteuttaa myös välitunneilla ja 
sisätiloissa. Tämä tukee Liikkuva koulu 
-ajatusta. Monipuolisuus on tämän  
ohjelman ehdoton valtti.
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Kuva oikealla: HGCC:n  
toiminnanjohtaja/toimitus-

johtaja Juha Laukkanen (vas.) 
lahjoittaa Draivia kouluun - 

välinepaketin Wäinö Aaltosen  
koululle 2.2. 2017 Draivia 

kouluun -koulutuksen  
yhteydessä. Lahjoituksen  

otti vastaan koulun  
rehtori Henri Littunen.

Miten voin tutustua golfiin tai aloittaa golfin?
Golfiin tutustuminen ja lajin aloittaminen onnistuu parhai-
ten ohjatuilla alkeiskursseilla vaikkapa meillä Harjattulassa. 
Oikeiden perusteiden läpikäyminen heti alussa helpottaa 
lajin omaksumista ja kokeneiden golfammattilaistemme 
opastuksella tämä onnistuu. Mukaasi tarvitset vain ulkoi-
luun sopivan vaatetuksen, kaiken muun olemme miettineet 
puolestasi.

Mitä pelaaminen maksaa?
Kun alkeiskurssi on suoritettu ja taskusta löytyy ”golfajo-
kortti” Green Card, voi varsinaiseen lajin harrastamiseen 
käyttää kulloiseenkin elämäntilanteeseen sopivan summan 
vuodessa. Harrastukset toki maksavat, eikä golfinkaan harras-
taminen ilmaista ole. Lapsille ja nuorille golf on edullinen 
harrastus, aikuiset maksavat harrastuksestaan enemmän. 
Käytännössä hinta muodostuu jäsen- ja pelimaksuista, mah-
dollisista välinekustannuksista sekä kodin ja kentän välisen 
liikkumisen kustannuksista. 

 

Olen Juha Laukkanen ja toimin Turun Kaksker-

rassa sijaitsevan Harjattula Golfin toimitus- ja 

toiminnanjohtajana. Lähtöisin olen Ylä-Savosta 

Pielavedeltä, mutta kotini on ollut täällä Turussa 

jo vuodesta 1999. Perheeseeni kuuluvat vai-

moni Maija sekä tyttäremme Ella ja Tilda. Gol-

fia olen harrastanut 25 vuotta ja se on myös 

koko perheemme yhteinen harrastus.

Golf on elitistinen harrastus? – on väärä 

mielikuva. Golf on yksi maailman vanhimpia ul-

koilmapelejä, urheilu- ja liikuntamuoto jota voi 

harrastaa lähes kuka tahansa vauvasta vaariin. 

Voit siis aloittaa yhtä hyvin juniorina, kuin vaik-

kapa eläkkeelle jäädessäsi. Koskaan ei ole liian 

aikaista tai myöhäistä, vain oma halu ja innos-

tus ratkaisevat. Golfin ympärille voit rakentaa 

koko elämän mittaisen elämysmatkan.

Jäsenmaksut kaudella 2017:
Aikuinen . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 e
Juniori 0–14-vuotta . . . . . . . .140 e
Juniori 15–21-vuotta . . . . . . .250 e

Junioreiden jäsenmaksut sisältävät  
täyden pelioikeuden eli juniori ei  

tarvitse pelaamiseen mitään muuta.

Jäseniksi liittyviltä ei peritä  
erillistä liittymismaksua.

Kausipelioikeuden aikuiselle  
kaudelle 2017 voi vuokrata  
HGCC ry:n hallinnoimasta  
vuokrapoolista alk. 700 e.

Kysy lisää Juha Laukkaselta  
p. 040 754 5106 tai  

juha.laukkanen@harjattula.fi

Voiko Harjattulaan tulla muut kuin golffarit?
Totta kai voi. Harjattulan alue edustaa suomalaista kar-
tanomiljöötä parhaimmillaan ja golfklubimme ravinto-
la palvelee myös muita, kuin golfaavia asiakkaitamme. 
Tie Harjattulaan halkoo upeita lähisaariston maalais-
maisemia ja meille on hyvä saapua nauttimaan vaikka-
pa lounaasta tai kiireettömästä iltapalasta. Merellisen 
sijaintimme ansiosta, moni yhdistää golfharrastuksensa 
veneilyyn ja suunnistaa Harjattulan laituriin vesitietä.

Mitä voi tehdä, jos ei pelaa golfia?
Harjattulassa parasta golfin lisäksi on ympäröivä luon-
to. Voit nautiskella alueen monimuotoisuudesta teke-
mällä kävelyretkiä lähiympäristön hiekkateillä, samoilla 
lähimetsissä tai pulahtaa vaikkapa uimaan läheisellä 
uimarannalla. Golfkentän naapurista löytyy myös fris-
bee-golfrata jossa voit kokeilla golfia hiukan perinteistä 
poikkeavalla tavalla, kun pallo vaihtuu kiekkoon. Moni 
pitää Harjattulaa Kakskerran saaren alueelle suuntautu-
vien pyörä- tai kanoottiretkiensä tukikohtanaan.

Merkatkaa kalenteriin myös

perhegolfpäivä su 18.6 klo 10–14.

Vapaa pääsy!



5

Jo toistamiseen Varsinais-Suomen parhaaksi golfariksi 
valittu Krista Bakker on kaikkea muuta kuin stereo-
tyyppinen golfinpelaaja. Aurinkoinen nuori nainen 
aloitti golfin jo yhdeksänvuotiaana. Viheriölle hän seu-
rasi golfvalmentajaisänsä jalanjäljissä.

– Isäni vietti päivät pitkät opettamassa kentällä. Pää-
sin usein hänen mukaansa ja kun sain mailat käteeni, 
innostuin lajista, Bakker kertoo.

Golfin parissa kasvanut nainen pelaa nyt neljättä kaut-
taan ammattilaisena. Hyville saavutuksille yltänyt ama-
tööriura alkoi Hollannin maajoukkueesta.

– Isoisäni oli hollantilainen ja minulla on kaksois-
kansalaisuus. Asuimme siellä kolmisen vuotta. Suomi 
on kuitenkin kotimaa, joten tänne oli päästävä takaisin.

Vuonna 2012 takaisin muuttanut Bakker pärjäsi 
hyvin. Hän on parhaiten amatööriurallaan menestynyt 

Amatööristä esikuvaksi

Girls Can Golf
Golfliitto on käynnistänyt tyttögolf- 
projektin, jonka tavoitteena on saada 
golfin pariin lisää tyttöjä ja naisia.  
Tyttöjen määrä lajin parissa on huo- 
lestuttavan pieni ja haluamme haas- 
taa koko golftoimialan tekemään  
töitä määrän kasvattamiseksi.

Projektin tavoitteet 2017–2018:

• Golfia harrastavien tyttöjen  
määrä lisääntyy ja laji tutustutetaan  
50 000 tytölle ja naiselle

• Käynnistetään pysyvä  
tyttöjen leiriohjelma

• Kasvatetaan tyttö- ja nais- 
ohjaajien ja -valmentajien määrää

• Tyttögolf on osa golf-somea: 
instagram.com/tyttogolf
facebook.com/tyttogolf2017
hakusanoilla #tyttögolf @tyttögolf

suomalainen naisgolfari. Hänellä on hallussaan jouk-
kuekilpailun MM- ja EM-pronssia, sekä henkilökoh-
tainen EM-pronssimitali.

– Ammattilaiseksi pääseminen vuonna 2014 oli 
unelmien täyttymys. Tykkään älyttömästi tehdä sitä 
mitä rakastan, vaikka ammattilaisena työtä on paljon 
enemmän myös kentän ulkopuolella.

Ammattilaiseksi pääseminen  
oli unelmien täyttymys.

Golfammattilaisuus tuo myös näkyvyyttä. Ladies Eu-
ropean Tourilla (LET) pärjääminen ei kuitenkaan luo 
Bakkerille paineita, vaikka moni nuori golfari varmasti 
pitää häntä esikuvanaan.

– On enemmänkin kivaa, että voin olla jollekin 
esikuva. Haluan myös auttaa nuorempia pelaajia, jotta 
hekin pääsisivät toteuttamaan unelmiaan.

Nuoria naisia ja tyttöjä on golfin parissa vähän. Esiku-
van puuttuminen voi olla yksi syy.

– Uskon että jos jokaisessa klubissa olisi joku nais-
ammattilainen, toisi se junnutytöille motivaatiota. He 
näkisivät ammattilaisen pelaavan kentällä ja myös sitä, 
mitä menestyminen vaatii harjoittelulta. 

Bakkerin oma esikuva ammattilaisuutta havitelles-
sa oli Minea Blomqvist.

– Pelaamme nyt samalla tourilla ja olemme ystä-
viä, Bakker nauraa.

Vuonna 2016  
Krista oli Dubaissa  

Ladies European  
Tourin osakilpailusta.

Golf mielletään sitä tuntemattoman yleisön silmissä helposti vanhojen,  
rikkaiden ja hassusti pukeutuvien vanhojen miesten seurapiirilajiksi.  

Todellisuus on kuitenkin kaukana karikatyyreistä.  
Loistoesimerkkinä siitä on Krista Bakker.

Lajiin tutustuminen naisille 
6.6.2017 klo 17 
Harjattulassa

Äidit, tyttäret, isoäidit, kummitädit  
ja -tytöt tervetuloa tutustumaan golfiin  
ja viettämään kivaa kesäiltaa yhdessä.

Hinta 10 e /hlö 
sis. ohjelman ja iltapalan klubilla

Ilmoittautumiset 2.6. mennessä 
heidi.mantyla@gmail.comTästä kaikki alkoi.

Vuonna 2015 Krista  
voittin Ladies European 
Tourin Access Serien 
osakilpailun Saksassa. 
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Vuonna 2013 Krista pelasi  
Marokossa Ladies European  

Tourin karsinnoista. Silloin hän sai 
vuodelle 2014 täyden pelioikeuden. 



Vuosina 1970–1981 SM-liigassa hyökkääjänä pelannut 
Kauppila aloitti golfin jo kohta 40 vuotta sitten. Kiire 
vei kuitenkin mailat varastoon lähes kahdeksi vuosi-
kymmeneksi.

– Pienet lapset, jääkiekon valmentaminen, golf 
ja rakennusmestarin työ eivät sopineet millään yh-
teen. Jostain oli silloin luovuttava. Aloitin uudestaan 
vuonna 2000 ja siitä asti on tullut pelattua noin 100 
kierrosta joka vuosi. Myös vaimoni Marjo pelaa golfia 
nykyään ja yhteisiä kierroksia kertyy noin 20 vuodessa, 
hän kertoo.

Tällä hetkellä Kauppila on kolminkertainen Har-
jattulan seniorimestari. Jääkiekko ei kuitenkaan ole jää-
nyt täysin, vaikka intohimon kohteena golf vie voiton.

– Olen tällä hetkelle Turun Palloseuran varapu-
heenjohtajana. Se on luottamustehtävä, joka on pää-
asiassa kokouksissa istumista ja puheiden pitämistä. 
Golfin parissa tehtävä vapaaehtoistyö on enemmän 

kunnianhimoista tekemistä, hän selventää.
Kauppila myöntääkin olevansa hyvin intohimoi-

nen mies. Jos hän ryhtyy johonkin asiaan, tekee hän 
sitä aina täysillä.

– Olen asettanut itselleni kovan tavoitteen pelata 
kaikkien uusien jäsenien kanssa Harjattulassa ensi ke-
sänä. Kapteenilla on iso rooli kenttään ja toimintata-
poihin tutustuttamisessa. Haluan saada aloittamisen 
kynnystä entistä alemmas.

Vertauskuva kynnyksen madaltamiseen löytyy  
hänen omasta jääkiekkohistoriastaan.

– Kun itse 17-vuotiaana menin liigajoukkueeseen 
pelaamaan, sain hyviä neuvoja vanhemmilta pelaajilta. 
Konkareiden vinkeistä oppi paljon ja helposti.

Kapteenina Kauppila toivoo olevansa helposti  
lähestyttävä ja paljon läsnä.

– Ennen kaikkea haluan olla tekemisissä uusien  
pelaajien kanssa ja tuoda heidät mukaan yhteisöön.

Matalan kynnyksen kapteeni

Kari Kauppilalla on pitkä kokemus maila- 
peleistä. Taustana miehellä on 50-vuotinen 
taival jääkiekon parissa. Ensimmäistä  
kapteenikauttaan Harjattulassa aloittava 
Kauppila haluaa tuoda uudet ja vanhat  
golfarit lähemmäs toisiaan.

May-Len Grönberg aloitti golfin jo 90-luvun puolivälissä. Aika ei 
ollut tuolloin kypsä harrastamiseen, vaikka Green Card tulikin tuol-
loin suoritettua. Ehkä myös lajin elitistinen maine hieman ärsytti 
häntä.

– Työn, perheen ja vapaa-ajan sovittaminen on ollut haasteel-
lista, mutta nyt olen saanut lähes koko perheen innostettua lajin 
pariin. Erityisesti minua on viehättänyt mahdollisuus yhdistää pitkä-
kestoinen kuntoilu ja liikkuminen luonnossa, jolloin työn aiheutta-
mat paineet voi täysin unohtaa. 

– Aluksi minulla oli korkea kynnys lähteä kentälle pelaamaan 
tuntemattomien kanssa, mutta se haihtui nopeasti, kun huomasi, 
että tässä lajissa jokainen kilpailee itseään vastaan ja kierros saattaa 
olla yhtä haasteellinen niin aloittelijalle kuin taitavallekin pelaajalle. 

– Harjattulan välittömään ja rentoon ilmapiiriin on helppo  
uudenkin harrastajan tulla, aikaa vietetään yhdessä kentän ulko-
puolellakin.

Merja Cakar on aina ollut kiinnostunut 
golfista. Työ tanssinopettajana vaan vaati 
niin paljon, ettei golfin harrastaminen ol-
lut mahdollista.  

– Sain muutama vuosi sitten pari 
oppilastani innostumaan asiasta. Tila- 
simme alkeiskurssin ja suoritimme 
Green Cardin. Ensimmäisenä kesänä kä-
vimme silloin tällöin pelaamassa.  

– Viime kesänä siirryinHarjattula Gol-
fiin ja huomasin tulleeni kotiin. Kesällä 
kiersin kenttää 75 kertaa. 

– Meidät otettiin hyvin vastaan ja 
pelikavereita on riittänyt. Naisten leik-
kimieliseen kilpailuunkin osallistuimme 
heti, vaikka emme olleet kertaakaan 
kiertäneet kenttää. Mukava oli kilpailu. 
Suosittelen kaikille aloittelijoillekin. Heti 
vaan osallistumaan seuran omiin kisoi-
hin. Siellä parhaiten tutustuu seuran jä-
seniin. Turha pelätä mokaavansa. Kaikki 
tässä lajissa mokaavat – parhaatkin.  

– Lajissa minulle on tärkeintä kehit-
tää lyöntitekniikkaa ja itseäni paremmak-
si pelaajaksi. Tosin tämä laji kehittää eni-
ten henkistä puolta. Juuri kun ajattelet 
osaavasi jotain, nöyryytys seuraa välittö-
mästi, etkä osu edes palloon. Sitten vaan 
huumoria peliin ja hetken päästä sujuu 
taas paremmin.

– Askelia tulee minulla kierroksen 
aikana noin 18 000 ja nopasti pitää kä-
vellä, ettei jää jalkoihin ja ylämäkiäkin riit-
tää. Laji sopii hyvin minunkin ikäisilleni 
nivelvaivaisille. Maasto on pehmeää ja 
joustavaa – mukava kävellä.

Sivutuloksena tulee ystäviä, kuntoa, 
kilojen karistusta. Minä pelaan golfia, 
koska olen kilpailuhenkinen ja rakastan 
tätä peliä. 

Meillä pelaa kaikki 

”Lupaan pelata  
kaikkien uusien  
jäsenien kanssa  
Harjattulassa  
ensi kesänä.”

Ihana harrastus
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Kuvassa Micaela Grönberg (vas.), 
Nicklas Teriö, May-Len Grönberg  
ja Henry Isberg.

Glenn Willstedt aloitti golfin vuonna 1998, jonka  
jälkeen kierroksia on tullut vuodessa noin viisi-
kymmentä.

Mikä sopiikaan eläkeläiselle paremmin  
kuin golf: tulee ulkoiltua, saa treeniä huomaa-
mattaan ja pelatessa kaikki muu unohtuu.

Glenn haluaa onnitella Hirven- 
salolaisia, sillä teillä on niin hieno 
 ja vihreä pelipaikka aivan vie- 
ressä. Itse hän ajelee kentälle 
Littoisista.

Hän ei voisi kuvitellakaan 
mitään parempaa kuin golf. 
Ja ovathan pojat aina poikia, 
pientä kilpailua tulee aina  
olla – joka kierroksella.

Pelistä ja seurasta nauttien

kapteeni@harjattula.fi

Karille asiaa? Laita hänelle mailia.



Golf- ja liikunta- 
leirit kesällä 2017

5.–9.6., 12.–16.6., 7.–11.8. 

Leirit on tarkoitettu lajista  
kiinnostuneille ja lajin jo  

aloittaneille 6–13-vuotiaille. 

Ohjaajina Harjattulan prot. 

Leiripäivä on klo 9 – 15.30. 

Tarvitset vain säänmukaiset ulkolii-
kuntavaatteet ja juomapullon. Muut 

välineet saat lainaksi kurs- 
silta (myös omia saa käyttää).

Leirin lopuksi on mahdollista  
suorittaa Green Card.

Hinta 185 e /hlö
sis. paidan, päivittäisen  

ohjelman, välineet, lounas  
ja välipala, vakuutukset

Muista kertoa ilmoittau- 
tuessasi paidan koko.

Kysy lisää ja ilmoittaudu: 
020 748 8832, 040 754 5106 
juha.laukkanen@harjattula.fi

Harjattulaan 
helposti bussilla
Linja 15 vie sinut Kauppa-

torilta suoraan Harjattulaan 
kertamaksulla. Bussiakaan  
ei tarvitse välillä vaihtaa.

Katso aikataulut  
osoitteesta föli.fi

Nähdään Harjattulassa!

Tule klubille  
syömään,  
kahville,  

jäätelölle...

Lue lisää: 
harjattulagolf.fi/palvelut/

ravintola

Lisätietoja: harjattulagolf.fi

Alkeiskurssit/ 
Green Card -kurssit

Harjattula Golfin alkeiskurssit lajin 
uusille harrastajille starttaavat  

kesäkaudellamme (1.5–24.9.2017) 
joka viikko. Kaikki alkeiskurssit  
sisältävät golfin peruskurssin,  

Green Card -kokeen, kaiken tarvitta-
van oppimateriaalin ja välineet. 

Viikkokurssit pidetään ma–ke  
klo 18–21 ja viikonloppukurssit  
la–su klo 15–19.30 Kurssien  

kokonaiskesto yhdeksän tuntia. 

Ilmoittaudu ajoissa kurssille,  
varmistat mukaan pääsyn!

Kurssin hinta:  
aikuiset 165 e  

alle 18-vuotiaat 100 e

Yhteydenotot: 

020 748 8832, 040 754 5106 
juha.laukkanen@harjattula.fi

Perhegolfpäivä 
Harjattulassa  

su 18.6.klo 10–14 

Tervetuloa tutustumaan 
kaikki golfista  
kiinnostuneet.

Vapaa pääsy! 


