
  

 
 

  Volvo Car Finland Oy Ab 

 

 

 

Volvo -golfkiertueen voittajat maailmanfinaaliin Kiinaan 
 
Kesän Volvo World Golf Challenge -kilpailukiertue Suomessa huipentui finaaliin 
Talissa sunnuntaina. Sarjavoittajat Aku-Petteri Lahtinen ja Perttu Tulimäki 
hymyilivät leveästi kun saivat kuulla että voittoa seuraa edustustehtävä World 
Final -tapahtumassa, joka pelataan Shanghaissa ammattilaiskilpailun Volvo China 
Openin yhteydessä huhtikuussa 2015.  
 
- Aivan huima juttu. Pelasin elämäni parhaan kierroksen oikeaan paikkaan, sanoi Tammer Golfin 
Perttu Tulimäki, joka voitti pistebogisarjan ylivoimaiseen tapaan pelattuaan 42 pistettä. 
27-vuotias tamperelainen kiinteistövälittäjä on tammikuussa aloittanut lajin uudestaan peräti 
yhdeksän vuoden taun jälkeen ja kesän aikana pudottanut tasoituksensa yli 10 lyöntiä (nyt 18).  
- Harjoittelun tulosta. Innostuin niin, että monesti olen käynyt harjoittelemassa kahdesti päivässä. 
Tämä tahti jatkuu varmasti maailmanfinaaliin asti. 
Jääkiekkoakin harrastanut Tulimäki pitää pitkiä lyöntejään pelinsä vahvuutena.  
- Varsinkin jos käy sellainen onni kuin tällä kertaa, että vinotkin lyönnit pomppaavat puusta takaisin 
kentälle.  
- Säkällä sain myös yli 30 metriä pitkän bunkkerilyönnin pysähtymään puoleen metriin reiästä. 
Tasaisuus Lahtisen valtti 
Lyöntipelisarjan voittaja Aku-Petteri Lahtinen manasi kierroksensa jälkeen, että jätti monta hyvää 
paikkaa hyödyntämättä kun putteri oli niin sanotusti kylmä. Voitto tuli siitä huolimatta.  
- Puttasin 35 kertaa ja sillä ei yleensä tulosta tee, mutta lyöntipeli toimi tänään todella hyvin. 
32-vuotias Botnia-golfia edustava tuotepäällikkö pelasi tasaisen varmaa golfia 1,4 tasoituksellaan 
ja kiersi Talin kentän 72 lyönnillä. Lahtinen vei voiton kahden lyönnin marginaalilla naapuriseuran 
Andreas Lehtoseen (Vaasan Golf) ja Petri Martikaiseen (Muurame). Maajoukkueringissäkin 
aikanaan harjoitellut Lahtinen teki hyvinkin ratkaisevan eaglen Talin ykkösreiällä (par 5) kun hän 
avauslyöntinsä jälkeen löi pallon rautakasilla neljän metrin päähän reiästä ja upotti putin. 
Sekä Tulimäki että Lahtinen osallistuivat ensimmäistä kertaa Volvo -kiertueeseen, mutta 
molemmat hyvinkin tietoisia pääpalkinnosta, kun parhaiten menestyville klubipelaajille annetaan 
mahdollisuus haistella ammattilaisgolfin tuulia Volvon sponsoroiman Euroopan Tourin kilpailun 
yhteydessä. Volvo China Openissa on muutoinkin nähty suomalaisväriä ja vuoden 2013 kilpailussa 
Mikko Ilonen pelasi hienosti kakkoseksi. Volvo China Open 2015 ratkaistaan 23-26 huhtikuuta. 
Volvo World Golf Challenge on maailmanlaajuinen kilpailukiertue klubipelaajille johon osallistuu 
noin 30 maata ja 70.000 pelaajaa. Suomen kilpailukiertue käsitti 12 osakilpailua, johon otti osaa 
yhteensä 1.100 pelaajaa. 
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