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TIIVISTELMÄ 

Antti Rimpiläinen, 2004. Suomen Golfliiton testi- ja valintaleirin 2002 tulosten yhteys 

kauden 2003 suoritustasoon nuorilla golfin pelaajilla. Johdatus omatoimiseen tutkimuk-

seen, valmennus- ja testausoppi. Jyväskylän yliopisto, liikuntabiologian laitos. 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää minkälaisia yhteyksiä testi- ja valintalei-

rillä mitatuilla ominaisuuksilla oli seuraavan kauden menestykseen golfissa. Vastaavaa 

tutkimusta ei ole Suomessa tehty ja tavoitteena oli löytää tieteellisiä perusteita testien 

merkityksen arviointiin ja eri osa-alueiden painottamiseen edustuspelaajien valinnoissa. 

Koehenkilöitä tutkimuksessa oli yhteensä 66, joista naispuolisia 24 ja miespuolisia 42. 

Testi- ja valintaleirillä kartoitettiin koehenkilöiden psyykkisiä ja fyysisiä ominaisuuksia, 

lajisuoritusten teknistä hallintaa ja yksilön toimintaa pelitilanteessa. Kirjalliset kokeet 

koskivat sääntöjä, valmennustietoutta ja lajitietoutta. Aikaisemmista saavutuksista huo- 

j	 . mioitiin edellisen kauden kilpailumenestys, kierroskeskiarvo a kehittymmen 3 vuoden 

aikana. 

Kun leirin eri osa-alueilta saatuja pisteitä verrattiin seuranneen kauden "Finnish amateur 

ranking" — pisteisiin, oli leirin kokonaispisteet vahvimmin yhteydessä menestykseen. 

Edellisen kauden näytöt ja kehittyminen, psyykkisten ominaisuuksien testi ja pelitesti 

olivat myös melko vahvasti yhteydessä kilpailumenestykseen. Kun tyttöjen ryhmää tar-

kastellaan erikseen, ainoa tilastollisesti merkitsevä yhteys menestymiseen oli lajitietou-

den kirjallisella kokeella. Poikien ryhmässä yhteispisteet ja edellisen kauden näytöt ja 

kehittyminen olivat voimakkaasti yhteydessä seuranneen kauden suoritustasoon. Muita 

pojilla vahvasti kilpailumenestykseen yhteydessä olevia osa-alueita olivat fyysisten 

ominaisuuksien testi, psyykkisten ominaisuuksien testi ja pelitesti. Tilastollisesti mer-

kitseviä yhteyksiä kilpailumenestykseen oli myös valmennustietouden kokeella ja kir-

jallisilla kokeilla yhteensä. Tulosten perusteella testipatteristoa tulisi vielä kehittää etsi-

mällä pätevämpiä mittareita valintojen perusteiksi ja painottaa vahvemmin suoritusky-

kyyn yhteydessä olevia testejä. 

Avainsanat: golf, nuoret, testaaminen, kilpailumenestys
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1 JOHDANTO 

Golf on vaativa peli monilla eri tasoilla. Pientä palloa lyödään pitkävartisella mailalla 

jopa 200-300 metrin matkoja hyvinkin kapeaan sektoriin. Tällaisen lyönnin kohdealue 

voi olla leveydeltään vain 20-30 metriä. Lisäksi peliä hankaloittavat puut, pensaat, vesi-

ja hiekkaesteet sekä monenlaiset sääolosuhteet tyvenestä sateeseen ja myrskyyn. Lyön-

eihin voidaan tuottaa erilaisia muotoja sivukierteistä korkeisiin ja mataliin lentokaariin 

Parhaan vaihtoehdon valinta kuhunkin tilanteeseen vaatii pelaajalta taktista näkemystä 

ja realistista tuntumaa omaan suoritustasoon kyseisellä hetkellä. Golfia pelataan yleensä 

lämpimissä, joskus hyvinkin kuumissa olosuhteissa. Useiden tuntien mittainen suoritus, 

jossa jokaisen lyönnin onnistuminen on tärkeää, asettaa haasteita sekä fyysiselle että 

henkiselle kestävyydelle. Lyöntihetki on rauhallinen, eikä vaadi reagointia nopeisiin 

pelitilanteiden muutoksiin. Tällöin omaan suoritukseen keskittyminen korostuu ja "yli-

määräinen" aika luo otolliset olosuhteet kilpailupaineen vaikutukselle, epävarmuudelle 

ja peloille epäonnistumisesta Hyvän golfarin pitää pystyä hallitsemaan tunteitaan ja 

sisäistä tasapainoa paitsi lyöntiin keskittyessään, myös epäonnistuneiden suoritusten 

jälkeen latautuessaan seuraavaan suoritukseen. 

Lukuisien tekijöiden yhteys varsinaiseen suorituskykyyn on monimutkainen ja vaihtelee 

yksilöstä toiseen. Olisikin hyödyllistä löytää suhteellisen helposti mitattavia muuttujia, 

jotka ovat vahvasti yhteydessä suoritustasoon. Tällöin lahjakkuuksien löytäminen, ur-

heilijan vahvuuksien ja heikkouksien kartoittaminen sekä harjoittelun tehokas kohden-

taminen olisivat helpompaa. Suomen Golfliitto testaa nuoria golffareita vuosittaisella 

testi- ja valintaleirillä. Testit kartoittavat osallistujien henkisiä ominaisuuksia, fyysistä 

suorituskykyä, lajitekniikkaa, kentän hallintaa sekä tietoa säännöistä, valmennuksesta ja 

lajildrjallisuudesta. Lisäksi huomioidaan aikaisempi menestys ja kehittyminen viime 

vuosina. Leirin tarkoituksena on kerätä tietoa liiton valmennusryhmien valinnan perus-

teeksi, sekä urheilijalle itselleen että hänen valmentajalleen harjoittelun tueksi. Tämän 

tutkimuksen tarkoituksena on selvittää minkälaisia yhteyksiä syksyllä 2002 pidetyn tes-

ti- ja valintaleirin tuloksilla oli kauden 2003 suoritustasoon nuorilla golfin pelaajilla.
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2 GOLF 

Golfkenttä muodostuu yleensä 18 erilaisesta peliväylästä. Sen kiertämiseen pelaaja tar-

vitsee muutamia tunteja aikaa ja vaihtelevan määrän lyöntejä, useimmiten 60-200. Näi-

den joukkoon mahtuu karvaita epäonnistumisia ja muutamia riemastuttavia onnenkan-

tamoisia. Juuri nämä loistosuoritukset pitävät yllä pelaajan uskoa parempaan huomiseen 

ja saavat hänet palaamaan kentälle aina uudestaan. Pitkäaikainen ja palkitseva golfhar-

rastus vaatii aikaa, hermoja ja nöyryyttä. (Tarmio 1995a, 11-25.) Pallo yritetään pelata 

aloituslyöntipaikalta mandollisimman vähillä lyönneillä reikään. Säännöt määräävät 

millaisilla välineillä ja miten pelissä toimitaan. Golfin etiketti määritellään sääntökirjas-

sa ja sen tarkoituksena on tehdä pelistä turvallista, toiset pelaajat huomioivaa sekä pelin 

perinteitä kunnioittavaa. (Leppävuori 1995, 6-74.) 

Pelinäkemys, taktiikka, henkinen vahvuus ja paineen sieto kuuluvat oleellisesti golf-

pelfin (Välimaa 1995, 115-149). Pelaaja ei pysty vaikuttamaan ulkoiseen ympäristöön-

sä, kuten sääolosuhteisiin tai kanssakilpailijoidensa suorituksiin. Pelaajan tulisikin suun-

nata energiaansa sisäisen olotilan optimointiin pelisuorituksen kannalta. (Murphy 1994.) 

Tavoitteen asettelu, positiivinen itsepuhelu (se1f-talk), rentoutuminen ja mielikuvan 

luominen tulevasta suorituksesta ovat keskeisiä taitoja ja keinoja parantaa suoritusta 

golfissa (Lee 1999). Murphyn (1994) mukaan golfin pelaaja voi optimoida henkistä 

tilaansa asettamalla jokaiselle kierrokselle jotain tavoitteita, pysymällä niihin keskitty-

neenä ja kehittämällä itselleen henkinen rutlini lyöntiin valmistautumiseen. Tärkeää on 

myös muistaa että kyseessä on peli ja nauttia sen pelaamisesta. Thomasin ja Overin 

(1994) mukaan parempien ja huonompien amatöörigolffareiden välillä on merkitseviä 

eroja toiminnan automaation, henkisen valmistautumisen, kesldttymisen, lajfin sitoutu-

misen ja negatiivisten ajatuksien sekä tuntemuksien välillä. Menestyvät golffarit valmis-

tautuvat huolella, tekevät säännölliset rutiinit ennen lyöntisuoritusta, visuahsoivat lyön-

tinsä, pystyvät keskittymään suoritukseensa ja ovat positiivisia.
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2.1 Peliväylä 

Kunkin peliväylän aloituspaikka on yleensä selvästi erottuva ja erityisen hyvin hoidettu 

alue. Eritasoisille pelaajille on eri väreillä merkityt aloituspaikat kullakin väylällä. 

Suomessa värn ovat yleensä pisimmästä lyhimpään järjestyksessä valkoinen, keltainen, 

smmen ja punainen. Aloituslyönnissä pallon saa asettaa puisen tii-tikun päälle. Pallo 

pyritään lyömään aloituspaikalta väylälle tai lyönnin pituuden riittäessä suoraan viheri-

ölle. Väylä on kaukaakin hyvin erottuva, ihanteellisen etenemisen reitti kohti reikää. 

Aloituspaikan ja väylän välissä sekä sivuilla on karheikkoa, joka joko kasvaa vapaasti 

tai se leikataan väylää pidempään mittaan. Karheikon pidemmästä heinästä pelaaminen 

on vaikeampaa kuin väylän lyhyeltä ja hyvin hoidetulta ruoholta. Viheriöt ja niiden ym-

päristöt ovat monesti kentän kauneimpia alueita, joihin kenttien suunnittelijat kiinnittä-

vät erityistä huomiota. Viheriöiden ruoho on monesti erityistä lajiketta ja leikkuupituus 

on kentän lyhin. Viheriöiden kunnioittaminen onkin tärkeää, sillä pelituloksen kannalta 

keskeinen lyöntisuoritus, puttaaminen, tapahtuu sen pintaa pitkin. Kentällä voi olla 

myös vesi- tai hiekkaesteitä. Vesiesteitä ovat ojat, altaat ja vesistöt kenttäalueella. Hiek-

kaesteet (bunkkeri) ovat sijaintinsa mukaan joko väyläbunkkereita tai viheriöbunkkerei-

ta. Ne ovat erisyvyisiä ja -kokoisia hiekkapohjaisia painanteita, jotka vaikeuttavat peliä 

ja vaikuttavat pelilinjan valintaan. Pelin luonteeseen kuuluu omien jälkien tasoittaminen 

haravalla hiekkaestelyönnin jälkeen. Kunkin peliväylän lopuksi pallo pyritään saamaan 

viheriöllä olevaan reikään, jonka läpimitta on 10,8cm. (Tarmio 1995c, 177-181.) 

2.2 Par — luku ja tasoitus 

Kullakin kentän peliväylällä on oma par-luku, joka kuvaa kansainvälisen tason amatöö-

ripelaajan tarvitsemaa lyöntimäärää onnistuneilla suorituksilla. Par määräytyy suureksi 

osaksi peliväylän mitan perusteella. Par 3 — väylät ovat korkeintaan 228 metriä pitkiä ja 

näillä hyvän pelaajan oletetaan lyövän pallonsa viheriölle yhdellä lyönnillä. Par — luvun 

määrityksessä kunkin väylän viheriöllä lasketaan 2 puttia pallon saamiseksi reikään. Par 

4 — väylät ovat 229-434 metriä pitkiä ja hyvän pelaajan oletetaan saavuttavan viheriön 

kandella lyönnillä sekä puttaavan jälleen 2 kertaa. Par 5 — väylien mitta on enemmän
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kuin 435 metriä ja viheriön tavoittamiseksi hyvän pelaajan oletetaan tarvitsevan 3 lyön-

tiä. (Saunders 1997, 206.) 18-väyläisen golfkentän par asettuu yleensä välille 70-72 

lyöntiä. Arvo- ja mestaruuskilpailut pelataan yleensä ilman tasoituksia (scratch), mikä 

tarkoittaa pelaajien asettamista paremmuusjärjestykseen todellisen (brutto) lyöntimäärän 

perusteella. Useimmat klubikilpailut pelataan tasoituskilpailuina. Tämä tarkoittaa, että 

pelaajan kokonaislyöntimäärästä vähennetään tietty lyöntimäärä, joka määräytyy pelaa-

jan tasoituksen (hcp) ja kentän vaikeusasteen (slope) mukaan. Tällöin kilpailun voittaa 

alhaisimman nettotuloksen tehnyt pelaaja. Pelaajan tasoitus määräytyy aikaisempien 

kierrostulosten mukaan ja huonompi pelaaja saa parempaa enemmän tasoituslyöntejä. 

(Tarmio 1995c, 180-181.) Suomessa pelaajan ensimmäinen tasoitus on 54. Välille 37-54 

asettuvista tasoituksista käytetään nimitystä seuratasoitus ja hcp:n 36 tai vähemmän 

omaavalla pelaajalla on jo virallinen tasoitus. (Tarmio 1996, 17.) 

23 Mailat ja pallo 

Pelaaja saa sääntöjen mukaan pitää kierroksella käytössä olevia mailoj a mukanaan enin-

tään 14 kappaletta. Golfmailat voidaan jakaa kolmeen pääluokkaan; puumailat, rauta-

mailat ja putterit. Mailat on numeroitu varren pituuden ja lavan nostokulman mukaan 

yhdestä kymmeneen. Pienempi numero tarkoittaa pidempää vartta ja pienempää nosto-

kulmaa, jolla tavoitellaan yleensä pidempää lyöntiä. Korkeiden lyöntien rautakymppi on 

yleensä nimetty "pitching wedgeksi" (PW) ja hiekkaesteiden erikoismaila "sand wed-

geksi" (SW). Mukana olevien mailojen kokoonpano vaihtelee henkilökohtaisten miel-

tymysten ja tarpeiden mukaan. Perusratkaisuna voidaan pitää kolmea puumailaa (1,3,5), 

yhdeksää rautamailaa (3-SW) ja putteria. Tällöin mukaan mahtuu vielä yksi maila, joka 

voi olla vaikka korkealle nostava rautamaila, "wedge". Golfpallon ominaisuuksia voi-

daan muokata muuttamalla sen rakennetta. Rakennekerroksien määrää ja materiaalia 

muuntelemalla pallosta saadaan kovempi tai pehmeämpi. Myös kierreherkkyyttä ja pe-

laajalle välittyvää tuntumaa voidaan vaihdella. Paremmat pelaajat suosivat yleensä pal-

loja, joiden tuntuma on pehmeä ja kierreherkkyys suuri. Tällöin pallon käsiteltävyys on 

parhaimmillaan. Aloittelevat golfin pelaajat suosivat kovempia palloja, jotka on suunni-

teltu lentämään pitkälle. Ne ovat samalla kestäviä, eikä niihin tule niin helposti tahatto-

mia sivukierteitä. Pinnan pienet painanteet (dimples) ovat tärkeä lentokaareen vaikutta-
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va tekijä. Niiden lukumäärään ja muodon erilaisilla yhdistelmillä on markkinoille saatu 

sekä matalan että korkean lentokaaren palloja. (Tarmio 1995b, 77-107.) 

2.4 Lyöntisuoritusten nimityksiä 

Pallon lentokaari ja sen pituus antavat kullekin lyöntityypille oman nimityksensä. Pitkät 

lyönnit avauspaikalta ovat "draiveja", pitkät lyönnit pelialueella jatkolyöntejä ja viheriö-

tä tavoittelevat pitkät lyönnit lähestymislyöntejä. Viheriön tuntumassa tehdyt suorituk-

set ovat lähipelilyöntejä. Karkeasti ne voidaan jakaa mataliin ja rullaaviin "chippeihin" 

tai korkeisfin ja nopeasti pysähtyviin "pitcheihin" (Välimaa 1995, 115-133.) Lähipeh-

lyönnissä viheriöbunkkerista käytetään useimmin rajaytyslyöntiä (splash shot). Tämä on 

lyönti, jossa lavan ei ole tarkoitus osua missään vaiheessa suoraan palloon. Maila liukuu 

pallon alitse hiekassa, jolloin pallo nousee ylös hiekkapatjan päällä. Pitkissä hiekka-

lyönneissä pyritään osumaan normaalin lyönnin tapaan palloon ennen maapohjaa, tar-

vittavan lyöntipituuden saavuttamiseksi. (Jacobs & Bowden 1989, 80-83.) Viheriöllä 

lyödyt lyönnit, joissa palloa pyritään vierittämään maata pitkin reikään, ovat putteja. 

Pitkien lyöntien mandollisimman samanlaisena toistettavaa täyttä lyöntisuoritusta kutsu-

taan "svingiksi". Täyttä liikelaajuutta vaativien lyöntien mittaa ja korkeutta säädellään 

pääasiassa mailavalinnalla. Pelikokemuksen karttuessa pelaaja oppii, kuinka pitkiä 

lyöntejä hän kullakin mailal a pystyy tuottamaan. (Välimaa 1995, 115-133.) 

Pallon lentosuunta ja kierre määräytyvät pääasiassa osumapinnan asennosta ja lavan 

kulkusuunnasta osumahetkellä. Jos osumapinta on suorassa kulmassa lavan kulkusuun-

taan, on seurauksena suora lyönti. Kaikki poikkeamat osumapinnan ja lavan kulkusuun-

nan suhteessa aiheuttavat palloon sivukierrettä. Sivukierteen vaikutukset korostuvat 

pitkillä mailoilla lyötäessä, kosta alakierteen määrä pallossa vähenee. Suorassa 183 met-

rm lyönnissä 1 asteen muutos lavan kulkusuunnassa aiheuttaa 3,2 metrin poikkeaman 

halutusta linjasta. Vastaavan pituisessa lyönnissä 1 asteen virhe osumapinnan kulmassa 

aiheuttaa jo 6,5-7 metrin poikkeaman lavan kulkulinjasta Pitkissä puumailalyönneissä 

pelaajan on peliväylällä pysyäkseen kyettävä hyvin tarkkaan lavan kulkusuunnan ja 

asennon säätelyyn, sillä jo 2 asteen poikkeama osumapinnan kulmassa, lavan kulkiessa 

täsmälleen kohdelinjan suuntaisesti, riittää kiertämään pallon pois peliväylältä. Tällai-



Push 

Push slice 

PALLON LENTO

LAVAN KULKUSUUNTA 

Ulkoa sisälle	 Sisältä sisälle	 Sisältä ulos 

OSUMAPINTA SUHTEESSA LAVAN KULKUSUUNTAAN 

Suljettu	 Pull hook	 II ook	 Push hook 
Suora -)	 Pull	 Suora	 Push 
A voin	 Pull slice	 Slice	 Push slice 
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sessa lyönnissä huipputason golffari kiihdyttää mailan lavan nopeuden nollasta (taakse-

viennin yläasento) 160 kilometriin tunnissa 200 millisekunnissa (115 sekuntia), kontak-

tiajan lavan ja pallon välillä ollessa tällöin vain puoli millisekuntia. (Cochran & Stobbs 

1986, 2-7.) Oikealta puolelta lyövän pelaajan suoraan lentävä, mutta vasemmalle suun-

tautuva lyönti on nimeltään "pull" ja suoraan oikealle lentävä pallo on "push" (kuva 1). 

Tällöin osumapinta on aina suorassa kulmassa lavan kulkusuuntaan. Pallon kaartaessa 

vasemmalle, puhutaan "hook" — kierteestä ja oikealle kiertävän pallon tapauksessa pu-

hutaan "slice" -kierteestä. Lavan kulkusuunnan ja osumapinnan kulman vaihdellessa, 

vahingossa tai tahallaan, saadaan aikaan useita eri muotoja pallon kaareen. (Wiren 1990, 

33.)

KUVA 1. Käytössä olevia nimityksiä lentokaarista, sekä niiden synty ekanismit.. (Mukaillen 

Wiren 1990, 33)
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3 TESTAAMINEN JA GOLF 

Yksi testaamisen tärkeimmistä lähtökohdista on objektiivisesti selvittää urheilijan hei-

kot ja vahvat ominaisuudet. Oikein valituilla testeillä saadaan konkreettista tietoa har-

joittelun onnistumisesta. Tulokset hyödyttävät sekä valmentajaa että urheilijaa. (Num-

mela ym. 1997, 292-293.) Testaamisen ei koskaan tulisi olla itse tarkoitus. On tärkeää 

etsiä testejä, joista on olemassa tutkimuksiin perustuva näyttö toistettavuudesta, turvalli-

suudesta ja pätevyydestä. Lisäksi tarvitaan testattavaa kohderyhmää hyvin vastaavat ja 

käyttökelpoiset viitearvot. Erityisesti lasten kuntotestaus edellyttää paitsi testaajalta asi-

antuntemusta, myös tarkkaa pohdintaa testauksen tavoitteesta ja eettisestä hyväksyttä-

vyydestä. (Suni 1999, 1-3.) 

Hyvän testimenetelmän kriteereitä: 

Testissä mitattavien ominaisuuksien on oltava lajissa keskeisessä asemassa. 

2. Testin tulee olla toistettava (peräkkäiset testit antavat samanlaiset tulokset). 

3. Testi mittaa ominaisuuksia, joita sen oletetaan mittaavan (validius). 

4. Testin tulee olla niin lajispesifi kuin mandollista. 

5 Testaustilanne on vakioitava mandollisimman hyvin (laitteisto, olosuhteet yms.) 

6. Testin tulos ja tulkinta saadaan urheilijan ja valmentaian käyttöön nopeasti. 

(Nummela ym. 1997, 292-293.) 

3.1 Psyykkiset ominaisuudet 

Psyykkisten ominaisuuksien analysointi on avuksi urheilijan yksilöllisten kehityshaas-

teiden selvittämisessä. Kaikissa urheilumuodoissa tärkeänä voidaan pitää mm. itseluot-

tamusta, pitkäjänteisyyttä, stressin ja pettymyksen sietokykyä, luovuutta ja keskittymis-

kykyä. Psyykkisiä tekijöitä voidaan analysoida havainnoimalla urheilijaa eri tilanteissa, 

keskustelemalla urheilijan kanssa tai käyttämällä psykologisia testejä. (Liukkonen 1997, 

333.)
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Thomas ja Over (1994) ovat kehittäneet kartoituslomakkeen (The golf performance sur-

vey), jonka tarkoituksena on arvioida psykologisia taitoja mitkä vaikuttavat menestymi-

seen golfissa. Golfiin liittyviksi muotoillut kysymykset on jaettu kolmeen pääryhmään; 

psykologiset ja taktiset taidot, psykomotoriset taidot ja golfiin sitoutuminen. Pääryhmät 

on jaettu vielä alaluokkiin, joita on yhteensä 9. Jokaiseen kysymykseen vastataan 5- 

portaisella asteikolla väliltä "olen vahvasti erimieltä"=1 ja "olen vahvasti samaa miel-

tä".5. Tekemässään tutkimuksessa (n=165, ikä 48±12 vuotta) Thomas ja Over vertaili-

vat eri tekijöiden yhteyksiä pelaajan tasoitukseen ja ikään (LIITTEET 1, 2 ja 3). Tulok-

set osoittivat, että iän karttuessa on taipumus pelata maltillisemmin ja pyrkiä tarkkuu-

teen lyöntien pituuden sijaan (taulukko 1). Lisäksi halu psykomotoristen taitojen kehit-

tämiseen sekä koetut negatiiviset ajatukset ja tuntemukset vähenevät iän myötä. 

Taulukko 1. Eri alaluokkien ja muutamien yksittäisten tekijöiden yhteyksiä ikään ja tasoituk-

seen. (Mukaillen, Thomas & Over 1994) 

Alaluokka/ yksittäinen tekijä
Korrelaatio 

tasoitukseen	 ikään 
Negatiiviset tunteet ja ajatukset .19* - .23** 
Ahdistunut ennen 1. väylän avausta .18* - .29*** 
Henkinen valmistautuminen - .22** .01 
Säännöllinen rutiini ennen lyöntiä - .26*** -	 .12 
Pelaa parhaiten paineen alla .25** .01 
Konservatiivinen tyyli .23** .01 
Turvalyönti, jos epävarma esteen ylityksestä .28*** .25** 
Keskittyminen .25** .01 
Ei häiriinny helposti lyönnin aikana - .24** -	 .07 
Maksimipituuden tavoittelu .02 - .16* 
Yrittää lyödä kanssakilpailijaa pidemmälle -	 .08 -	 .21** 
Pyrkiä lyömään mandollisimman pitkälle (drive) .21** .10 
Automatiikka .50*** - .07 
Lyönti on hyvin vakioitunut - .42*** - .02 
Toiminnat lyönnin aikana tuntuvat automaattisilta - .30*** -	 .14 
Puttaus taito - .02 .11 
Halu kehittyä - .15 - .28*** 
Oppiminen ammattilaisten peliä katsomalla .15 - .28*** 
Sitoutuminen lajiin - .24** - .13 
Kilpailullinen golfia pelatessa .29*** -	 .11

*p<.05, **p<.01, ***p<.001. 

Hyvällä suoritustasolla (matalampi tasoitus) näyttäisi olevan yhteys parempaan henki-

seen valmistautuminen ja keskittymiseen sekä vähentyneeseen negatiivisten tunteiden ja 
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ajatusten määrään pelin aikana. Paremmat pelaajat pelaavat myös rohkeammin. Toi-

minnan automatisoituminen ja lajiin sitoutuminen ovat merkitsevästi yhteydessä hyvään 

suoritustasoon. Ehkä hieman yllättäen, tutkimuksen mukaan halulla kehittyä ja taidolla 

putata ei näyttäsi olevan yhteyttä pelaajan suoritustasoon. Tutkimuksessa vertailtiin 

myös korkeammalla ja matalammalla tasoituksella pelaavien saamia pisteitä keskenään 

(taulukko 2) ja viidessä yhdeksästä kyselylomakkeessa olevasta alaluokasta pisteet ero-

sivat merkitsevästi toisistaan. Merkitsevät erot syntyivät luokissa automatiikka, negatii-

viset tunteet ja ajatukset, henkinen valmistautuminen, keskittyminen sekä sitoutuminen 

lajiin. (Thomas & Over, 1994.) 

Taulukko 2. Alaluokkien pisteet Thomasin ja Overin (1994) tutkimuksessa (n=165), mukailtu. 

Alaluokka
Matalampi tasoitus 

KA	 SD
Korkeampi tasoitus 

KA	 SD ES 
Automatiikka 3,50 0,49 2,70 0,44 1,72 
Negatiiviset tunteet ja ajatukset 2 76 , 0 58 9 3 15 5 0 ,53 0,71 
Henkinen valmistautuminen 3,65 0,51 3,30 0,60 0,62 
Keskittyminen 3,54 0,79 3,07 0,78 0,60 
Sitoutuminen lajiin 3,92 0,51 3,59 0,70 0,55 
Konservatiivinen asenne 3,02 0,83 3,38 0,76 0,44 
Kehittymisen tavoittelu 
Maksimipituuden tavoittelu

2,58
3,04

0 72 , 
0,77

2,28 
3,10

0,66 
0,82

0,43 
0,07 

Puttaustaito 3,08 0,88 3,08 0,91 0,00
KA=keskiarvo, SD=keskihajonta 

Matalampi tasoitus, hcp KA=8,6, SD=1.9. Korkeampi tasoitus, hcp KA=23.3 SD=2.6. 

Arvot vastauksissa väliltä l="täysin eri mieltä" ja 5="täysin samaa mieltä". 
ES=Effect size (.80=suuri, .50=keskisuuri, .20=pieni) 

Ellis ym. (1999) käyttivät muokattua versiota Thomasin ja Overin kartoituslomakkeesta 

juniorigolffareilla tehdyssä tutkimuksessaan (LIITE 4.). Tutkimuksessa (n=117, ikä 

15,9±1,6 vuotta, hcp 10,9±9,9) merkitseviä yhteyksiä matalaan tasoitukseen ilmeni la-

jim 	 p<.01), kilpailustressin siedolla (r=-.36, p<.01), harjoittelulla 

(r=-.21, p<,05) ja henkisellä valmistautumisella p<05). Vastaavasti korkeaan 

tasoitukseen (huono suorituskyky) tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä oli maksimaali-

sen pituuden tavoittelulla (r=.42, p<.01) ja "hällä väliä" (grip it and rip it) - mentalitee-

tilla (r=.40, p<.01). Erona Ellisin ym. (1999) junioreilla tekemän ja Thomasin ja Overin 

(1994) aikuisilla tekemän tutkimuksen tuloksissa on, että junioreilla negatiiviset tunteet 

eivät kysymysryhmänä olleet merkitsevästi yhteydessä tasoitukseen toisin kuin aikuisil-

la. Junioreilla tämän kysymysryhmän sisältä nousi kuitenkin esiin huonompaan tasoi-
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tukseen liittyvinä yksittäisinä tekijöinä turhautuminen huonosta alusta (r=.19, p<.05), 

hermostuminen toisten sanomisista ja tekemisistä (r=.19, p<.05) ja keskittymisen 

herpaantuminen helposti (r=.29, p<.01). Hyvää suoritustasoa ennusti arvio, ettei 

häiriinny helposti kesken lyönnin (r=-.20, p<.05). Ellis ym. (1999) päätyivät johtopää-

tökseen, että juniorit eivät pysty erottelemaan negatiivisia tunteita ja keskittymistä toi-

sistaan niin hyvin kuin aikuiset. Jos juniorit ilmoittivat mitä tahansa hermostumista, he 

ilmoittivat myös keskittymisen herpaantumista. Pelin psyykkiset elementit parhaiten 

hallitsevat juniorit olivat menestyksekkäimpiä 

Lihasvoima jakautuu kolmeen osa-alueeseen, jotka ovat nopeusvoima, maksimivoima ja 

kestovoima. Nopeusvoimaa voidaan testata hypyillä ja loikil1a, heitoilla, erilaisilla vat-

sa- ja selkälihasliikkeillä sekä painonnostoliikkeillä. Liikenopeuden ollessa suuri, on 

kyse usein myös räjähtävän nopeuden mittaamisesta. Monissa lajeissa testaaminen teh-

dään erittäin lajispesifisti. Maksimivoimaa voidaan testata levytankoliikkeillä, voimate-

lineillä tai voimadynamometreillä. Liikevalikoima on laaja sekä kenttätesteissä, että 

laboratoriotesteissä. Kestovoiman testaamisessa käytetään yleensä samoja liikkeitä kuin 

nopeusvoiman testaamisessakin. (Mero & Levola 1997, 300-303.) Lihastasapainon 

järkkyminen aiheuttaa ongelmia nivelen tukemisessa ja altistaa vammoille. Vaikuttaja-

vastavaikuttaja parien suositellut voimasuhteet vaihtelevat lihasryhmien voima-nopeus 

ominaisuuksien vaikutuksesta nivelestä toiseen. Oikean ja vasemman puolen lihasten 

voimatason ero ei saisi olla yli 10-15% ja kehon painoon suhteutetun voimatason ylä-

vartalossa tulisi olla vähintään 40-60% alavartalon voimatasosta. Liikkuvuutta voidaan 

testata joko staattisesti tai dynaamisesti. Dynaamisessa mittauksessa selvitetään vastus-

ta, joka syntyy nivelen liikelaajuudella. Sen testaaminen vaatii kallista kalustoa ja 

yleensä kenttäolosuhteissa päädytään staattisen liikkuvuuden mittaamiseen. Tyypillinen 

takareisien ja alaselän staattisen liikkuvuuden testi on kurotustesti (sit-and-reach) lu-

kuisine eri sovelluksineen. (Heyward 2002, 129, 227-230.) 

Lennonin (1999) mukaan liikkuvuuden ja voiman kehittäminen johtaa lyöntipituuden 

lisääntymiseen tarkkuuden kärsimättä. Tutkimuksessa mukana olleet koehenkilöt ylsivät
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ohjatun ja yksilöidyn fyysisen harjoittelun kautta myös uransa parhaimpiin suorituksiin 

kilpailuissa. Voiman merkitys on olennainen, kun halutaan lyöntiin pituutta. Voiman 

tuotto on nopeaa ja sillä pyritään lisäämään mailanpään vauhtia. Heikko voimataso on 

haaste erityisesti naisilla (Wiren 1990, 335-336). Liikkuvuus on golfissa yhtä tärkeää 

kuin voimakin. Ilman hyvää liikkuvuutta on erittäin vaikeaa, ellei mandotonta, suorittaa 

tehokas golflyönti. Liikkuvuuden väheneminen iän myötä on haaste erityisesti miespuo-

lisille pelaajille. (Martino & Wade 2002, 25-28.) Jonesin (1999) tutkimuksessa 16 har-

rastelijagolffaria tekivät liikkuvuusharjoittelua 8 viikon ajan. Alku- ja loppumittauksissa 

vertailtiin liikelaajuuksien ja mailanpään nopeuden kehittymistä. Molemmat ominai-

suudet, sekä liikelaajuudet, että mailanpään nopeus, kasvoivat merkitsevästi pelkän liik-

kuvuusharjoittelun seurauksena. 

Hyvä kestävyys tarkoittaa elimistön kykyä toimia väsymättä kuormituksen alla ja on 

samalla edellytys nopealle palautumiselle. Kestävyyden taso riippuu pääasiassa sydän-

ja verenkiertojärjestelmän, aineenvaihdunnan ja hermoston toiminnan tehokkuudesta. 

Elimistön maksimaalisen hapenottokyvyn (V02max) avulla voidaan arvioida aerobista 

kuntoa. Maksimaalinen hapenottokyky voidaan joko mitata suorilla menetelmillä, tai 

sitä voidaan arvioida epäsuorasti. (Keskinen 1997, 314-319.) Kehon painoon suhteutet-

tuna VO2max on paras yksittäinen verenkiertoelimistön ja sydämen suorituskyvyn mit-

tari. Epäsuorista menetelmistä yleisimpiä ovat polkupyöräergometri- ja juoksumattotes-

tit. (Mänttäri ym. 1999, 40.) Stauchin ym. (1999) mukaan golfkierroksen aikana mäki-

sellä kentällä suurin osa ajasta toimitaan keskitason (moderate) intensiteetillä (ACSM — 

normisto). Käytännössä tämä tarkoittaa mäkisellä kentällä noin 1,5 tuntia intensiteetillä 

50-74 % leposykkeen ja maksimisykkeen välisestä vaihtelusta eli sykereservistä. 

Rasitusluokissa (moderate, heavy, very heavy) toimittiin yhteensä keskimäärin yli 2 

tuntia (taulukko 3). Magnussonin (1999) mukaan tasaisella alustalla pelattaessa 

rasitustaso on kevyestä keskitasoon. Tasaisemmilla väylillä keski-ikäisten 

koehenkilöiden sykkeet olivat 120-130 lyöntiä minuutissa.
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Taulukko 3. Aika eri intensiteettiluokissa mäkisellä kentällä. (Mukaillen, Stauch ym. 1999) 

Intensiteettiluokka Minuuttia (n=30) 
(KA±SD)

Miehet (n=21) % 
(KA±SD)

Naiset (n=9) % 
(KA±SD) 

Hyvin kevyt 49±55 19±24 25±28 
Kevyt 74±46 29±18 31±17 
Keskitaso 81±51 32±21 31±19 
Raskas 21±27 9±12 6±6 
Hyvin raskas 23±38 10±16 7±9
Minuuttia: Keskimääråinen aika 5:ssä eri intensiteettiluokassa golfkierroksen aikana. 
%: Keskimääräinen aika prosentteina henkilökohtaisesta kierroksen kestosta. 
KA=keskiarvo, SD=keskihajonta  

3.3 Taito ja tekniikka 

Standardoituja taitotestejä ei ole käytössä ja taitotestit ovat yleensä laji- tai pelikohtai-

sia. Testeissä mitataan usein tarkkuutta suorituksen kannalta keskeisissä taidoissa. (Luh-

tanen & Blomqvist 1999, 140-141.) Taidon ja tekniikan testaaminen jaetaan koor-

dinatiivisten edellytysten ja tekniikan testaamiseen. Koordinatiivisiin edellytyksiin lue-

taan mm. rytmittämiskyky, tasapainokyky ja yhdistelykyky. Tekniikan arvioinnin poh-

jana ovat tekniikka-analyysit. Ne voivat sisältää tietoa liikeradoista, voiman tuotosta ja 

lihasaktiivisuuksista. (Mero 1997, 297.) Koska taidon oppimisen tavoitteena on yleensä 

aina suoritustason parantaminen, tulee kehittymisen arvioinnin perustua suoritustasoa 

kuvaaviin mittareihin. Valittujen mittareiden tulisi antaa havaittavia ja tarkoituksenmu-

kaisia tuloksia suoritustason todellisesta tilasta. Testit on syytä suorittaa sellaisissa olo-

suhteissa ja sellaisella tavalla, että ne vastaavat mandollisimman hyvin lopullista suori-

tustilannetta (esim. golfkilpailua). Tilapäisten häiriötekijöiden, kuten mieliala tai väsy-

mys, vaikutus tulisi pyrkiä minimoimaan, jotta tulokset kuvaisivat mandollisimman 

hyvin todellista taitotasoa. (Schmidt & Wrisberg 2000, 188-197.) 

Golfin ammatlipelaajien kierroksista ja lyöntisuorituksista pidetään laajaa tilastoa. 

Useilla tutkimuksilla on pyritty selvittämään, mitkä suoritukset ovat tuloksen kannalta 

keskeisiä. Dorsel ja Rotunda (2001) analysoivat tutkimuksessaan yhteyksiä miesten 

PGA (Professional Golfers' Association) Tourin tilastoista eri taitotekijöiden ja tuloste-

kijöiden välillä. Kierroskeskiarvon kannalta keskeisin taitotekijä oli keskimääräinen 

viheriöosumien määrä kierroksella p<.01), jota seurasivat avauslyönnin (drive) 

tarkkuus (r.-.28, p<.01) ja puttien lukumäärän keskiarvo (r=.24, p<.05). Avauslyönnin 
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pituudella ei ollut merkitsevää yhteyttä kierroskeskiarvoon. Vertailtaessa taitotekijöiden 

vaikutuksia toisiinsa, avauslyönnin tarkkuudella oli merkitsevä yhteys viheriöosumien 

määrään (r=.33, p<.01) ja negatiivinen yhteys avauslyönnin pituuteen (r=-.29, p<05). 

Tuloksien mukaan kierroskeskiarvon kannalta olisi siis tärkeää pyrkiä tarkkaan avaus-

lyöntiin ja tarvittaessa tinkiä sen pituudesta, sillä väylälle osuneet avauslyönnit lisäävät 

viheriöosumien määrää ja madaltavat kierroskeskiarvoa. Ehkä hieman yllättäen, puttien 

lukumäärän ja viheriöosumien välillä ei ollut merkitsevää yhteyttä. Voisi kuvitella, että 

lyhyen chippilyönnin (missattu viheriö) jälkeen pelaaja selviäisi vähemmillä puteilla 

kuin pidemmästä matkasta lyödyn lähestymislyönnin jälkeen. Tuloksien mukaan put-

taarninen käyttäytyy kuitenkin itsenäisesti suhteessa muihin taitotekijöihin. (Dorsel & 

Rotunda 2001.) Amatööripelaajien tilastoja ei pidetä yhtä järjestelmällisesti kuin am-

mattilaisilla. Lisäksi junioreista tehtyjä vastaavia tutkimuksia on tarjolla niukalti. 

Pelaajan taitavuutta voidaan arvioida suorittamalla golfpeliin kuuluvia osasuorituksia 

esteinä. Esimerkiksi avauslyönneissä valitaan noin 30 metriä leveä kohdealue, jonne 

lyödään 15 palloa 3 kertaa peräkkäin. Lopuksi lasketaan sektoriin osuneiden lyöntien 

keskiarvo, joka kuvastaa sen hetkistä taitotasoa. (Newell 2001, 28.) Pelz (1999, 326- 

329) esittelee kirjassaan 8 lähipelitestiä, joihin kuuluu erilaisilta alustoilta tehtäviä kor-

keampia ja matalampia lähestymislyöntejä eri etäisyyksille (taulukko 4). Kussakin tes-

tissä lyödään 10 palloa mandollisimman lähelle reikää. 

Taulu o 4. Pelzin lähipe itestit. (Mukaillen, Pelz 1999, 328) 

Testi nro. Suoritus
Etäisyys 

(m) Lyöntialusta
Pisteet 
(Tour) Pisteytys lyönneistä 

Lyönti (wedge) 46 Väylä 10 Pallon etäisyys reiästä 
2 Lyönti (wedge) 27 Väylä 13 Yli 1,8 m = 0 p 
3 Hiekkalyönti 7 Hiekkaeste 14 0,9-1,8 m = 1 p 
4 Hiekkalyönti 14 Hiekkaeste 12 Alle 0,9 m = 2 p 
5 Chippilyönti 9 Esiviheriö 18 Reikään mennyt = 4 p 
6 Chippilyönti 18 Kevyt karheikko 18 
7 Pitchilyönti 14 Väylä 16 
8 Pitchi esteen yli 14 Väylä 15

Etäisyys = Lyöntipaikan etäisyys reikään metreinä. Pisteet = Testin keskiarvopisteet Tour-
tason pelaajalla. Pisteytys lyönneistä = Pisteiden määräytyminen suoritustarkkuuden mukaan.  

Pelzin 8 testin yhteispisteet kuvastavat pelaajan taitoa lähipelilyönneissä ja kokonaispis-

teet voidaan muuntaa lähipelitasoitukseksi taulukon mukaan (taulukko 5). Suorittamalla 
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testin säännöllisesti pelaaja saa tietoa harjoittelun tehokkuudesta ja taitotasonsa kehit-

tymisestä. (Pelz 1999, 329.) 

Taulukko 5. Pelzin lähipelitestin pisteiden muuntotaulukko lähipelitasoitukseksi. (Mukaillen, 

Pelz 1999, 329) 

Pisteet Tasoitus 
90 6 
87 7 
83 8 
80 9 
77 10 
73 11 
70 12

Pisteet
	

Tasoitus	 Pisteet
	

Tasoitus 

Pisteet = Yhteenlaskettu pistemäärä 8 rastilta, 10 palloa/rasti. 
= PGA (Professional Golfers' Association) Tour —taso 
= LPGA (Ladies Professional Golfers' Association) Tour —taso 

McTeigue ym. (1994) vertailivat ammattilaisten (n=97) ja amatöörien (n=34) vartalon 

käyttäytymistä täydessä golflyönnissä. Ammatikseen pelaavat kiersivät vartaloaan sään-

nöllisemmin suorituksesta toiseen verrattaessa amatööripelaajiin. Tämä selittää osaltaan 

eroa lyöntien toistettavuudessa. Ammattilaiset kiertyvät sekä taakseviennissä että lyön-

tivaiheessa amatöörejä nopeammin Lyöntivaihe (taakseviennin yläasennosta osumaan) 

kesti amatööreillä selvästi pidempään (0.09s, 31 %) ja merkitsevä ero syntyi myös 

lyönnin kokonaiskestossa. Huomattavin ero syntyi amatööripelaajien taipumuksessa 

päästää lantio llukumaan poispäin kohteesta ja kohteenpuoleisen hartian putoamisesta 

maata kohti taakseviennin aikana (kuva 2). Osumahetkellä ammattilaisten ylävartalo oli 

merkitsevästi enemmän taipuneena oikealle. Amatöörien 1antio liukui osuma-alueen läpi 

kiertymisen sijaan. Lisäksi lyöntivaiheen alussa amatöörien oikea hartia työntyi eteen, 

kun ammattilaisilla oikea hartia liikkui enemmän alaspäin. Heikommilla golffareilla 

myös paineen siirtyminen vasemmalle jalalle lyönnin aikana ja loppuasennossa jää pa-

rempia pelaajia vähäisemmäksi (Kawashima ym.1998).
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KUVA 2. Tyypillinen ero tour-pelaajan ja amatöörin taakseviennissä. (McTeigue ym. 1994)



4 TUTKIMUSONGELMAT JA HYPOTEESIT 

Suorituskykyisten pelaajien seulonta ja urheilijan kehitystarpeiden kartoittaminen tes-

taamalla on vaikeaa, jos ei tiedetä miten eri ominaisuudet vaikuttavat suorituskykyyn. 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää minkälaisia yhteyksiä Suomen Golfliiton 

syksyllä 2002 pitämän testi- ja valintaleirin tuloksilla oli kauden 2003 suoritustasoon 

nuorilla golfin pelaajilla ja onko näissä yhteyksissä sukupuolten välisiä eroavaisuuksia. 

Tutkimuksen ongelmat ja hypoteesit: 

Ongelma 1: Onko saaduilla kokonaispisteillä yhteyttä suoritustasoon? 

Hypoteesi 1: Kokonaispisteillä on yhteys suoritustasoon. 

Hypoteesi 0: Kokonaispisteillä ei ole yhteyttä suoritustasoon. 

Ongelma 2: Onko yksittäisiltä osa-alueilta saaduilla pisteillä yhteyttä suoritustasoon? 

Hypoteesi 2: Yksittäisten osa-alueiden pisteillä on yhteys suoritustasoon. 

Hypoteesi 0: Yksittäisten osa-alueiden pisteillä ei ole yhteyttä suoritustasoon. 

Ongelma 3: Onko sukupuolten välillä eroja osa-alueiden yhteydessä suoritustasoon? 

Hypoteesi 3: Sukupuolten välillä on eroja osa-alueiden yhteydessä suoritustasoon. 

Hypoteesi 0: Sukupuolten välillä ei ole eroja osa-alueiden yhteydessä suoritustasoon.
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5 MENETELMÄT 

5 1 Koehenkilöt 

Koehenkilöt ovat Suomen Golfliiton vuoden 2002 testi- ja valintaleirille osallistuneita 

urheilijoita. Koehenkilöistä (N=66) miespuolisia oli 42 (ikä 15±1,4 v) ja naispuolisia 24 

(ikä 15±1,3 v). Kaikilla koehenkilöillä on useamman vuoden harjoittelutausta golfista ja 

he kilpailevat juniorien alueellisissa, kansallisissa tai kansainvälisissä kilpailuissa. 

5.2 Koeasetelma 

Kaikki koehenkilöt täyttivät ilmoittautumiskaavakkeen ennen leirille tuloa. Lomakkees-

sa kysyttiin henkilötiedot, tasoituksen kehittyminen edellisinä vuosina, koulutodistuksen 

keskiarvo, valmentajasuhde ja sen toiminta, harjoittelun määrä (laji/fyysinen), parhaat 

saavutukset ja vahvuudet kilpailijana tiukassa tilanteessa. Leirikutsu sisälsi testattavat 

osa-alueet (taulukko 6), niiden sisällön pääpiirteissään ja kirjallisten kokeiden materiaa-

lin tiedot. Leirin ajankohta oli syyskuussa ja testit suoritettiin 2 vuorokauden aikana. 

Koska osallistujamäärä oli suuri, testien suoritusjärjestys ja ajankohta vaihtelivat ryh-

mittäin. 

Taulu o 6. Testien osa-alueet, painoarvo valmennusryhmien valinnassa ja maksimipisteet. 

Testi painoarvo maksimipisteet 
Edellisen kauden näytöt ja kehittyminen 30 % 30 
Psyykkisten ominaisuuksien testi 20 % 20 
Fyysisten ominaisuuksien testi 15 % 15 
Lajiominaisuuksien testi 10 % 10 
Pelitesti 10 % 10 
Sääntökoe 5 % 5 
Valmennustietouden koe 5 % 5 
Lajitekniikan teoriakoe 5 % 5 
Yhteensä 100 % 100
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5.2.1 Psyykkisten ominaisuuksien testi 

Psyykkisten ominaisuuksien testissä kartoitettiin koehenkilöiden paineensietokykyä, 

asennetta, tavoitteellisuutta ja sopeutumista ryhmätyöskentelyyn. Testaajana toimi ur-

heilupsykologi. Menetelminä käytettiin haastattelua, kyselylomaketta, lauseentäyden-

nystestiä ja projektlivista testiä (Wartegg pfirrostesti). Henkilökohtainen istunto kesti 20 

minuuttia kunkin koehenkilön osalta. 

Fyysisissä testeissä kartoitettiin koehenkilöiden peruskestävyyttä, liikkuvuutta, lihaskes-

tävyyttä ja räjähtävää voimaa. Fyysisten testien kokonaisuus valinnoista oli 15 %, ja 

osa-alueittain jaettuna peruskestävyys 5 %, liikkuvuus 4 %, lihaskestävyys 4,5 % ja 

räjähtävä voima 1,5 %. Peruskestävyyden testinä suoritettiin epäsuora, portaittain kove-

neva kenttätesti juoksuradalla. 4x800 metrin testissä ensimmäinen 800 metriä edettiin 

kävellen, toinen kevyesti hölkäten, kolmas normaalia lenkldvauhtia ja viimeinen mak-

simaalisella nopeudella. Pisteytyksen kriteerinä käytetty aerobisen kynnyksen (AerK) 

hapenkulutus (taulukko 7) arvioitiin kunkin rasitustason loppuvaiheen sykkeen ja mat-

kaan käytetyn ajan avulla (Kuortaneen urheiluopiston menetelmä). 

Taulukko 7. Peruskestävyyden pisteytys arvioidun hapenkulutuksen (AerK) mukaan 

Pisteet Pojat Tytöt 
> 33 ml/kg/mm > 31 ml/kg/min 

4 31 — 33 ml/kg/min 29 — 31 ml/kg/min 
3 28 — 30 ml/kg/min 26 — 28 ml/kg/min 
2 25 — 27 ml/kg/min 23 — 25 ml/kg/min 
1 22 — 24 ml/kg/min 20 — 22 ml/kg/min 
0 < 22 ml/kg/min < 20 ml/kg/min

Liikkuvuuden testeinä olivat hartiakääntö, ristiote käsillä selän takaa (molemmilta puo-

lilta) sekä eteentaivutus. Pisteytys kussakin liikkuvuustestissä oli 1 tai 0 pistettä. Pisteen 

sai saavutettuaan asetetun raja-arvon kussakin testiliikkeessä. Hartiakääntö tehtiin harti-

oiden levyisessä haaraseisonnassa harjan varresta mandollisimman kapealta kiinni pitä-

en. Hyväksytyn suorituksen kriteerinä oli viedä kädet samalla tasalla kyynärnivelestä 
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ojennettuina vartalon edestä vartalon taakse. Vartalon asennon piti pysyä ojennettuna 

koko suorituksen ajan. Pisteen raja hartiakäännössä oli 50cm (kämmenien lyhin etäi-

syys). Ristiote käsillä selän takaa suoritettiin myös haaraseisonnassa vartalo ojennettu-

na. Toinen käsi vietiin selän puolelle pään vierestä yläkautta ja vastakkainen käsi omalta 

puoleltaan alakautta. Ristiotteessa pisteen saamiseksi kämmenien ylityksen toisistaan 

(keskisormen päästä keskisormen päähän) piti olla oikea käsi ylhäällä 15cm. Vasen käsi 

ylhäällä pisteen raja oli 10cm. Eteentaivutus tehtiin istualtaan ilman kenkiä tai tukea 

jalkapohjien edessä. Pisteen raja eteentaivutuksessa oli +15cm (pisin sounien ylitys 

varpaista). Maksimipisteet liikkuvuustestistä olivat yhteensä 4 pistettä. 

Lihaskestävyyden testeissä pisteytys perustui myös tietyn raja-arvon ylitykseen. Vatsa-

lihastestinä oli portaittain vaikeutuva istumaannousu, joka suoritettiin ilman jalkapöy-

tien tukea, polvinivelet 90 asteen kulmassa. Ensimmäisten 10 toiston kriteerinä oli 

kämmenien osuminen polviin, seuraavan 10 toiston kriteerinä kyynärpäiden osuminen 

polviin ja siitä eteenpäin rinnan osuminen polviin. Ensimmäisessä vaiheessa kädet oli-

vat suorina ja sen jälkeen pidettiin peukalo-etusormi ote korvannipukoista. Testi lopetet-

tiin siihen, kun koehenkilö ei kyennyt tekemään toistoa enää jalkapohjat maassa. Selkä-

lihastestinä oli ylävartalon nosto päinmakuulta, jossa kädet pidettiin niskan taakse ristit-

tyinä. Yläraajojen lihaskestävyyden testinä oli penkkipunnerrus. Pojilla kuormana oli 

20kg tanko ja tytöillä 10kg levypaino. Alaraajojen hhaskestävyyden testinä oli jalka-

kyykky, jossa poikien kuormana oli 20kg tanko ja tytöillä 10kg tanko. Raja-arvot ja 

pisteytys ovat taulukossa 8. 

Taulukko 8. Lihaskestävyystestien raja-arvot ja pisteytys. 

Testiliike Pisteiden raja-arvo Pisteet 
Istumaannousu 60 toistoa 1 5 , 
Selkälihasliike 150 toistoa 1,5 
Penkkipunnerrus 90 toistoa 0,75 
Jalkakyykky 150 toistoa 0,75 
Maksimipisteet	 4,5

Räjähtävän voiman testinä heitettiin kuntopalloa. Pojilla pallon paino oli 2kg ja tytöillä 

lkg. Heittoina olivat pään yli eteen, pään yli taakse ja heitto sivulta kylki kohteeseen 

(molemmat puolet). Lyhyen kokeilujakson jälkeen tehtiin 3 suoritusta, joista paras mer-

kittiin tulokseksi. Pisteytys perustui tässäkin tietyn raja-arvon ylitykseen (taulukko 9). 



Taulukko 9. Räjähtävän voiman testiliikkeet, raja-arvot ja pisteytys. 

Testiliike
Pisteiden raja-arvo 
tytöt	 pojat Pisteet 

Pään yli eteen 6,2 m	 7,8 m 0,5 
Pään yli taakse 7,0 m	 12,0 m 0,5 
Heitto kylki kohteeseen, lyöntipuoli 6,5 m	 10,0 m 0,25 
Heitto kylki kohteeseen, vastapuoli 6,5 m	 10,0 m 0,25 
Maksimipisteet	 1,5 

5.2.3 Lajiominaisuuksien testi 

Koehenkilöiden suoritukset arvioitiin 3 keskeisessä lajisuorituksessa (täysi lyönti, putti 

ja pitchi). Testin painoarvo valinnoissa oli 10 %, ja lyöntisuorituksiin jaettuna täysi 

lyönti 5 %, putti 3 % ja pitchi 2%. Suoritukset videoitiin kameralla ja tekniikan ana-

lysoinnissa käytettiin apuna lajiin suunniteltua tietokoneohjelmaa (C-swing). Pisteytys 

ja painotukset ovat taulukossa 10. 

Taulukko 10, Lajiominaisuuksien pisteytys. 

Suoritusiosatekij ä Maksimipisteet 
Täysi lyönti 5,0 
Ote, suuntaus, alkuasento 1,5 
Vartalon toiminta 0,5 , 
Liikkeen taso (plane), voiman vapautus (release) 1,5 
Muu kokonaisuus 1,5 
Putti 3,0 
Ote, alkuasento 1,5 
Liikkeen suunta 0,5 
Kulmien ja painopisteen säilyminen 1,0 
Pitchi 2,0 
Perusteet 1,0 
Liikkeen hallin a vartalolla 1,0 
Yhteensä 10

24 
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5.2.4 Pelitesti 

Pelitaitokokeessa seurattiin pelaajien toimintaa kentällä. Tarkkailtavia ominaisuuksia 

olivat rutiinit ja pallonkäsittelytaito. Pelitestin painoarvo valinnoissa oli 10 %, joka ja-

kautui tasan rutiinien (5 %) ja pallonkäsittelytaidon (5 %) kesken (taulukko 11). 

Taulukko 11. Pelitestin osa-a ueet ja niiden pisteytys. 

Ominaisuus/osatekij ä Maksimipisteet 
Lyöntiin vahnistauturninen 5,0 
Pelitaktiikan hallinta 2,0 
Visualisointi, rutiinit 2,0 
Tilannekäyttäytyminen 1 0 , 
Pallon käsittelytaito 5,0 
Osurnan puhtaus 2,0 
Erilaisten alustojen hallinta 1,0 
Kierteiden hallinta 1,0 
Lyöntivalikoiman monipuolisuus 1,0 
Yhteensä 10

5.2.5 Kirjalliset kokeet 

Kirjallisissa kokeissa kysyttiin sääntötietoutta, valmennustietoutta ja lajitietoutta. Sään-

tökoe tehtiin avoimena eli koehenkilöt saivat tuoda sääntökirjan kokeeseen. Kysymyk-

siä oli 10 kappaletta ja ne olivat englannin kielellä. Vastauskielenä oli suomi. Valmen-

nustietouden kokeen kirjana oli "Suomalainen valmennusoppi" (Kantola 1989, osa 2, 

s.123-150). Koe sisälsi 10 kysymystä liittyen urheilijan kykyyn suunnitella harjoittelu-

aan määrätietoisesti. Lajitekniikan kokeen kirjana oli "Lähipeli ratkaisee" (Watson & 

Seitz, 1985). 10 kysymystä liittyivät lähipelitilanteisfin ja niissä esiintyviin ilmiöihin. 

Kunkin kokeen painoarvo valmennusryhmien valinnassa oli 5 % (yhteensä 15 %). Kir-

jallisten kokeiden kysymykset ovat liitteessä 5. 

5.2.6 Edellisen kauden näytöt ja kehittyminen 

Arvioitavia kohtia olivat menestyminen kansainvälisissä ja kotimaisissa kilpailuissa, 

kierroskeskiarvo kyseisellä kaudella, sekä tasoituksen kehittyminen viimeisen 3 vuoden 
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aikana. Kansainvälisten kisojen painotus valinnoissa oli 15 % (taulukko 12), kotimais-

ten kilpailujen 10 % (taulukko 13), kierroskeskiarvon 7 % (taulukko 14) ja tasoituksen 

kehittymisen 3 % (taulukko 15). Yhteensä pelinäytöt, kierroskeskiarvo ja kehittyminen 

muodostivat 30 % osuuden valinnoissa, ollen suurin yksittäinen osa-alue. Kansainväli-

set kisat jaettiin kolmeen kategoriaan, joissa menestymisestä sai pisteitä sijaluvun mu-

kaan. Kansainvälisten kisojen kategoriat ovat liitteessä 6 

Taulukko 12. Pis eiden saamisen perusteet kansainvälisissä kilpailuissa. 

Kansainväliset kilpailut Sijoittuminen Pisteet
Maksimi 
pisteet 

Kategoria A 1 — 3 5,0 
4 — 10 4,0 
11 — 20 3,0 
21 — 30 2,0 
31 — cut 1,0 

Kategoria B 1 — 3 3,5 3,5 
4 — 10 2,5 
11 — 20 2,0 
21 — 30 1,5 
31 — cut 0,5 

Kategoria C 1 — 3 2,5 2,5 
4 — 10 2,0 
11 — 20 1,5 
21 — 30 1,0 
31 — cut 0,5 

Muut kansainväliset kilpailut 1 — 20 0 — 2 
3 osallistumista kv kisoihin 2,0 
Yhteensä 15 

Taulukko 13. Pisteiden saamisen perusteet kotimaisissa kilpailuissa 

Kotimaiset kilpailut Sijoittuminen Pisteet
Maksimi 

pisteet 
Suomen mestaruus 1 1,0 2 
FJT osakilpailuvoitto 1 1,0 4 
Junior ranking vuonna 2002 1 — 3 3,0 3 

4 — 7 2,5 
8 — 15 2,0 

16 — 25 1,5 
26 — 35 1,0 

FGT kilpailut 1 — 25 0,5 
Yhteensä 10
FJT = Finnair junior tour, FGT = Finnish golf tour (aikuiset) 



5.2.7 Finnish amateur ranking -pisteet 

Taulukko 14. Pisteiden saamisen perusteet kierroskeskiarvon ja tasoituksen perusteella. 

Kierroskeskiarvo 
(lyöntiä) Pisteet

Maksimi 
pisteet

Tasoituksen 
putoaminen Pisteet

Maksimi 
pisteet 

72,0 — 73,5 7 7 yli 80 % 3,0 3 
73,6 — 75,0 6 70 — 79 % 2,5 
75,1 — 77,0 5 60 — 69 % 2,0 
77,1 — 78,5 4 50 — 59 % 1,5 
78,6 — 80,0 3 40 — 49 % 1,0 
80,1 — 81,5 2 30 — 39 % 0,5 
81,6 — 83,0 1 

Yhteensä 7 Yhteensä 3
Tasoituksen putoaminen = prosentuaalinen muutos viimeisen 3 vuoden aikana 
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Suoritustason mittarina käytetään kauden 2003 Finnish amateur ranking (FAR) — pistei-

tä. Pisteisiin on laskettu Aluetourin, Finnish junior tourin ja Finnish golf tourin, sekä 

kansainvähsten kilpailujen pisteet. Koehenkilöistä FAR — pisteitä kaudella 2003 saavut-

ti 63 kappaletta, joista 40 oli poikia ja 23 tyttöjä. Eri kilpailujen kategoriat ovat liitteessä 

6 ja FAR - pisteiden määräytyminen sijoituksien mukaan eri kilpailuista on liitteessä 7. 

5.3 Tilastolliset menetelmät 

Aineiston analysoinnissa käytettiin SPSS 12 for Windows — ja Microsoft Excel 2002 - 

ohjelmia. Kuvailevina tilastolhsina menetelmät käytettiin keskiarvoa (KA) ja keskiha-

jontaa (SD). Muuttujien välisten yhteyksien laskemisessa käytettiin Pearsonin korrelaa-

tiokerrointa (r) ja ryhmien vähsiä eroja analysoitiin kanden riippumattoman ryhmän t-

testillä. Sekä t-testi, että Pearsonin korrelaatiokerroin laskettiin 2 suuntaisina. Muuttuji-

en arvojen normaalijakauma testattiin one-sample Kolmogorov-Smirnovin testillä (2- 

suuntaineh, p=.05) (unE 8). Leirillä annetut pisteet noudattivat normaahjakaumaa 

lukuun ottamatta koko ryhmän (N=66) psyykkistä testiä (p=.02). Tästä syystä koko 

ryhmän ollessa tarkastelussa, psyykkisen testin pisteistä laskettuihin tuloksiin tulee suh-

tautua pienellä varauksella. 
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6 TULOKSET 

Suoritustason mittarina olivat kaudella 2003 saavutetut Finnish amateur ranking (FAR) 

— pisteet. Tarkasteltaessa koehenkilöitä yhtenä ryhmänä (n=63), voimakkain yhteys suo-

ritustasoon oli testi- ja valintaleirin kokonaispisteillä (r=.66, p<.01)(kuva 3). Yksittäisis-

tä osa-alueista vahvin yhteys oli edellisen kauden näytöillä ja kehittym-isellä (r=.61, 

p<.01)(kuva4). 

KUVA 3. Testi- ja valintaleiriltä saatujen kokonaispisteiden ja seuranneen kauden kilpailu-

menestyksen (Finnish amateur ranking) yhteys, kun koehenkilöitä tarkastellaan yhtenä ryh-

mänä. 
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KUVA 4. Edellisen kauden näyttöjen ja kehittymisen perusteella annettujen pisteiden ja seuran-

neen kauden kilpailumenestyksen yhteys, kun koehenkilöitä tarkastellaan yhtenä ryhmänä. 
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Yksittäisistä osa-alueista edellisen kauden näyttöjen ja kehittymisen jälkeen vahvin yh-

teys kilpailumenestykseen oli psyykkisillä testeillä (r=.52, p<.01)(kuva 5). Pelitestin ja 

kilpailumenestyksen yhteys oli kolmanneksi vahvin testi- ja valintaleirin eri osa-alueista 

(r=.48, p<.01)(kuva 6). 
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KUVA 5. Psyykkisten ominaisuuksien testistä saatujen pisteiden ja seuranneen kauden kilpai-

lumenestyksen yhteys, kun koehenkilöitä tarkastellaan yhtenä ryhmänä. 
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KUVA 6. Pelitestistä saatujen pisteiden ja seuranneen kauden kilpailumenestyksen yhteys, kun 

koehenkilöitä tarkastellaan yhtenä ryhmänä. 
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Tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä suoritustasoon oli myös valmennustietouden ko-

keella (r=.39, p<.01)(kuva 7), fyysisillä testeillä (r=.37, p<.01)(kuva 8), kirjallisilla ko-

keilla yhteensä (r=.35, p<.01)(kuva 9) ja lajiominaisuuksien tekniikkatestillä (r=.33, 

p<.01)(kuva 10). Kirjallisista kokeista sääntökoe, eikä lajitietouden koe olleet merkitse-

västi yhteydessä suoritustasoon. Muuttujien keskinäiset yhteydet ovat liitteessä 9. 

KUVA 7. Valmennustietouden kokeesta saatujen pisteiden ja seuranneen kauden kilpailumenes-

tyksen yhteys, kun koehenkilöitä tarkastellaan yhtenä ryhmänä. 
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KUVA 8. Fyysisten ominaisuuksien testistä saatujen pisteiden ja seuranneen kauden kilpailu-

menestyksen yhteys, kun koehenkilöitä tarkastellaan yhtenä ryhmänä. 
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KUVA 9. Kirjallisista kokeista (lajitieto, valmennustieto, säännöt) saatujen pisteiden ja seuran-

neen kauden kilpailumenestyksen yhteys, kun koehenkilöitä tarkastellaan yhtenä ryhmänä. 
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KUVA 10. Lajiominaisuuksien testistä (svingi, pitchi, putti) saatujen pisteiden ja seuranneen 

kauden kilpailumenestyksen yhteys, kun koehenkilöitä tarkastellaan yhtenä ryhmänä. 

Tarkasteltaessa tyttöjen ja poikien ryhmiä erikseen, on eri osa-alueiden yhteyksissä suo-

ritustasoon eroavaisuuksia. Tyttöjen ryhmässä (n=24) ainoastaan lajitekniikan teoriakoe 

oli tilastollisesti merkitsevästi (r=.53, p<.05) yhteydessä seuranneen kauden pelimenes-

tykseen. Pojilla (n=40) lajitekniikan teoriakoe puolestaan ei ollut merkitsevästi yhtey-
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dessä suoritustasoon. Suurimmat erot muiden yhteyksien voimakkuuksissa tulivat osa-

alueissa yhteispisteet, edellisen kauden pelinäytöt, psyykkisten ominaisuuksien testi, 

pelitesti, valmennustietouden koe ja fyysiset testit (taulukko 15). 

Taulukko 15. Testi- ja valintaleirin osa-alueiden yhteydet seuranneen kauden suoritustasoon. 

Testi
Kaikki (n=63) Tytöt (n=23) Pojat (n=40) 

Yhteispisteet .66** .38 .73** 
Pelinäytöt edelliseltä kaudelta .61** .37 .67** 
Psyykkisten ominaisuuksien testi .52** .25 .57** 
Pelitesti .48** .15 .57** 
Valmennustietouden koe .39** .24 .40* 
Fyysisten ominaisuuksien testi •37** -.04 .58** 
Kirjalliset kokeet yhteensä •35** .34 •34* 
Lajiominaisuuksien testi •33** .33 .31 
Sääntökoe .22 -.07 .29 
Lajitekniikan teoriakoe .18 •53* .10 
r = Pearsonin korrelaatiokerroin
** p<.01, * p<.05 

Poikien ryhmässä (n=40) yhteispisteillä oli voimakas yhteys (r=.73, p<.01) suoritus-

tasoon, joka eroaa tyttöjen ryhmän vastaavasta yhteydestä (r=.38, n.s.)(kuva 11). Poiki-

en ryhmässä edellisen kauden pelinäytöillä (r=.67, p<.01), fyysisten ominaisuuksien 

testillä (r=.58, p<.01), psyykkisillä testeillä (r=.57, p<.01) ja pelitestillä (r=.57, p<.01) 

oli melko voimakas yhteys, sekä valmennustietouden kokeella (r=.40, p<.05) ja kirjalli-

kokeilla yhteensä (r=.34, p<.05) kohtalainen yhteys seuranneen kauden suoritus-

tasoon. Tyttöjen ryhmän yhteydet kaikkien käytettyjen muuttujien kesken ovat liitteessä 

10 ja poikien vastaavat hitteessä 11. 

Kun vertailtaan tyttöjen ja poikien leirin eri osa-alueilta saamia pisteitä, saivat pojat 

merkitsevästi enemmän pisteitä psyykkisestä testistä (p<.001), pelitestistä (p<.001), 

edellisen kauden näytöistä (p<.01) ja lajiteknhkasta (p<.05)(kuva 12). Poikien yhteispis-

teet leiriltä (52±11) olivat myös merkitsevästi tyttöjen yhteispisteitä (43±7) korkeammat 

(p<.001). Kauden 2003 aikana kerätyissä FAR - pisteissä ei ollut ryhmien välillä tilas-

tollista merkitsevää eroa (kuva 13). Ryhmien lukuarvot ja t-testi liitteessä 12. 
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KUVA 11. Poikien ja tyttöjen ryhmän kokonaispisteiden ja kilpailumenestyksen (FAR) yhteys. 

Kuva 12. Eri osa-alueiden pisteiden keskiarvot ja keskihajonnat tytöillä ja pojilla. 

*** p<001, ** p<.01, * p<.05. 
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KUVA 13. Testi- ja valintaleirin yhteispisteiden sekä Finnish amateur ranking (FAR) pisteiden 

keskiarvot ja keskihajonnat tytöillä ja pojilla. *** p<.001
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7 POHDINTA 

Tarkasteltaessa poikia ja tyttöjä yhtenä ryhmänä (n=63) vahvimmat yhteydet seuran-

neen kauden kilpailumenestykseen oli leiriltä saaduilla yhteispisteillä sekä edellisen 

kauden pelinäytöillä ja kehittymisellä.. Psyykkisten ominaisuuksien testillä ja pelitestillä 

oli kohtalaisen vahva yhteys kilpailumenestykseen. Muista leirin osa-alueista tilastolli-

sesti merkitseviä yhteyksiä suoritustasoon oli valmennustietouden kokeella, fyysisillä 

testeillä, kirjallisilla kokeilla yhteensä ja lajiteknlikan testillä. Sääntökoe ja lajitekniikan 

teoriakoe eivät olleet merkitsevästi yhteydessä kilpailumenestykseen. 

Poikien ryhmässä (n=40) yhteispisteet ja edellisen kauden pelinäytöt olivat voimakkaas-

ti yhteydessä seuranneen kauden suoritustasoon (taulukko 16). Muita vahvasti kilpailu-

menestykseen yhteydessä olevia osa-alueita pojilla olivat fyysisten ominaisuuksien testi, 

psyykkisten ominaisuuksien testi ja pelitesti. Tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä kilpai-

lumenestykseen oli myös valmennustietouden kokeella ja kirj alhsilla kokeilla yhteensä. 

Tytöillä ainoa tilastollisesti merkitsevä yhteys leirin osa-alueiden ja seuranneen kauden 

menestyksen välillä oli lajitekniikan teoriakokeella. Tilastollisesti merkitsevien yhteyk-

sien määrä tyttöjen ryhmässä (n=23) voi osaksi johtua myös poikia (n= 40) selvästi pie-

nemmästä koehenkilöjoukosta. 

Taulukko 16. Testi- ja valintaleirin osa-alueiden yhteydet seuranneen kauden menestykseen 

(FAR — pisteet) sekä osa-alueiden prosentuaalinen painotus liittoryhmien valinnassa. 

Testi

Tytöt 
(n=23)

Pojat 
(n=40)

Kaikki 
(n=63)

Painoarvo 
ryhmien 

valinnassa 
Yhteispisteet .38 .73** .66** 100 % 
Pelinäytöt edelliseltä kaudelta .37 .67** .61** 30 % 
Psyykkisten ominaisuuksien testi ,25 .57** .52** 20 % 
Pelitesti .15 .57** .48** 10 % 
Valmennustietouden koe .24 .40* .39** 5 % 
Fyysisten ominaisuuksien testi -.04 .58** .37** 15 % 
Kirjalliset kokeet yhteensä .34 .34* .35** 15 % 
Lajiominaisuuksien testi .33 .31 .33** 10 % 
Sääntökoe -.07 .29 .22 5 % 
Lapteknnkan teoriakoe .53 .10 .18 5 % 
r = Pearsonin korrelaatiokerroin
** p<.01, * p<.05 
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Testi- ja valintaleirin yhtenä päätavoitteena on saada valikoitua potentiaalisia pelaajia 

edustustehtäviin ja liiton tuen piiriin. Jos vertaillaan leirin osa-alueiden painotuksia va-

linnoissa niiden yhteyksiin seuranneen kauden menestymiseen (taulukko 14), näyttäisi 

yhteispisteet olevan yleisesti paras valintakriteeri. Pelitestin painotus (10 %) voisi olla 

korkeampikin, koska se korreloi melko vahvasti kilpailumenestyksen kanssa. Fyysisten 

testien ja kirjallisten kokeiden painotus on pelitestiä korkeampi (15 %) ja niillä näyttäisi 

kuitenkin olevan pelikoetta heikompi yhteys kilpailumenestykseen. Valmennustietou-

den kokeen painotus (5 %) on pieni verrattuna sen yhteyteen menestymisen kanssa. 

Poikien ryhmässä eri osa-alueiden painotukset ja yhteydet menestymiseen ovat saman-

suuntaiset. Tyttöjen ryhmässä yhteydet menestymiseen olivat heikohkoja ja näin ollen 

ristiriidassa valinnoissa käytettävien painotuksien kanssa. Yhteyksien epäselvyys voisi 

osaltaan selittyä tyttöjen vielä heikosta tasosta ja vähäisestä kilpailijamäärästä Suomes-

sa. Vaatimattomillakin ominaisuuksilla voi yltää suhteessa korkeille kokonaispisteille 

kauden aikana, mikä aiheuttaa hajontaa ja riippuvuussuhteiden jäämistä heikoiksi. 

Testaamisen tulisi olla mandollisimman objektiivista ja mitattavien ominaisuuksien la-

jissa keskeisessä asemassa. Testien pitäisi olla toistettavia ja mandollisimman lajis-

pesifejä. (Nummela ym. 1997, 292-293.) On myös tärkeää etsiä testejä, joiden toistetta-

vuudesta ja pätevyydestä on tutkimuksiin perustuva näyttö (Suni 1999, 1-3). Fyysisten 

testien osalta lihaskestävyyden testaaminen ja erityisesti sen käyttäminen osana valinta-

kriteerej ä tuntuu kyseenalaiselta. Lihaskestävyyden merkityksestä lajisuoritukseen ei ole 

tutkimustuloksia. Golfissa toistot tehdään laadukkaassa harjoittelussa ja erityisesti pela-

tessa harvakseltaan, eikä satojen toistojen yhtämittainen suoritus vastaa lajisuoritusta. 

Peruskestävyyden mittarina käytetyn aerobisen kynnyksen arviointi pelkän nopeuden ja 

sykkeen perusteella, ilman laktaattimittauksia, voidaan myös kyseenalaistaa (McArdle 

ym. 1996, 253-255). Juoksua harrastamattomien henkilöiden taloudellisuus suoritukses- 
o 

sa voi myös vaihdella huomattavasti (Shephard & Astrand 1992, 290-291). Osa pelites-

tissä arvioitavista ominaisuuksista (esim visualisointi, osurnan puhtaus) ovat häilyviä ja 

niiden mittaaminen objektiivisesti on hankalaa. Varsinaisen kokonaissuorituksen (tulos 

kierrokselta) ja taidon testaamisen puuttumista voisi pitää puutteena. Testit olisi hyvä 

suorittaa sellaisissa olosuhteissa ja sellaisella tavalla, että ne vastaavat mandollisimman 

hyvin lopullista suoritustilannetta (Schmidt & Wrisberg 2000, 188-197). Kilpailuna 

toteutettava ja paineen alla tapahtuva pelisuoritus olisi mandollisimman lähellä varsi-

naista pelisuoritusta. Myös taito ja suoritustarkkuus yksittäisissä lajisuorituksissa (esim.
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avauslyönti, hiekkalyönti) tuntuisi järkevältä ja objektiivisesti mitattavalta osa-alueelta 

leirille (Newell 2001, 28). Kyse on kuitenkin vahvasti taitolajista, jossa myös psyykki-

set ominaisuudet ovat tärkeitä (Ellis ym. 1999, Lee 1999, Thomas & Over 1994, Väli-

maa 1995, 115-149). Taidon ja psyykkisten ominaisuuksien kehittäminen lienee työ-

läämpää kuin vaikkapa fyysisten ominaisuuksien kehittäminen lajissa vaaditulle tasolle. 

Siksi varsinaisen taidon ja psyykkisten ominaisuuksien testaaminen ja painottaminen 

valinnoissa olisi perusteltua pitää etusijalla. 

Virhelähteinä tutkimuksessa voidaan pitää suhteellisen suurta joukkoa tuntemattomia 

muuttujia, jotka voivat vaikuttaa saatuihin tuloksiin. Näitä voisivat olla esimerkiksi yk-

silön golfvälineiden laatu tai englannin kielen taito (sääntökoe). Testit suoritettiin vaih-

televassa järjestyksessä koehenkilöiden kesken, mikä osaltaan voi vaikuttaa tilapäisiin 

häiriötekijöihin (esim. mieliala, väsymys) ja sitä kautta saatujen testitulosten luotetta-

vuuteen (Schmidt & Wrisberg 2000, 188-197). Jatkotutkimuksissa tulisi selvittää mitkä 

taitotekijät (esim. viheriöosumat, avauslyönnin pituus, puttien lukumäärä) ovat keskei-

sissä rooleissa suomalaisilla junioripelaajilla. Potentiaalisten pelaajien löytämisen kan-

nalta olisi myös tärkeää selvittää ja tutkia minkälaisilla testeillä on paras ennustavuus 

kilpailumenestyksen kannalta.
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LIITE 1. 

Golf Performance Surveyn muuttuja-analyysi, psykologiset ja taktiset taidot. 

(Thomas & Over 1994)

Factor Item-total	 Correlation with 
loading correlation M SD Handicap Age 

Factor 1: Negative emotions and cognitions 
Choke under pressure in competitions 0.77 .65 2.99	 1.02 .10 -.07 
Nervous when playing competitively 0.65 .58 2.69 1.02 .19* -.19* 
Negative self-talk during competition 0.58 .52 2.68	 1.02 .08 -.10 
Emotionally flat when playing poorly 0.56 .52 3.59 0.97 .07 -.12 
Anxious before hitting off first tee 0.52 .48 2.82 1.14 .18* -.29*** 
Thinking of past mistakes 0.47 .43 3.47 1.06 .02 -.15 
Angry and frustrated by a poor shot 0.46 .46 3.35	 1.01 .06 -.20* 
Unsettled by what others say or do 0.45 ,44 2.61 0.99 .12 -.08 
Experience the yipps in putting 0.41 .37 2.73 1.21 .12 -.10 
Play better at practice than competition 0.38 .41 2.87 1.03 19* -.09 
Negative emotions and cognitions subscale 2.98 0.63 .19* -.23** 

Factor 2: Mental preparation 
Work out where to place a shot 0.60 .57 3.59 0.84 -.24** .00 
Mentally rehearse each shot 0.58 .48 3.20 0.98 .02 .06 
Consistent preshot routine 0.57 .46 3,52 0.96 -.26*** -.12 
Visualize where the ball will fmish 0.56 .48 3.56 0.95 .03 .06 
Mentally tough competitor 0.53 .56 3.06 0.98 -.24** -.05 
Thought how best to play each hole 0.53 .47 3.59 0.89 -.11 -.03 
Play best under pressure 0.53 .49 3.22 1,10 -.25** .01 
Visualize putting stroke and ball in hole 0.43 .38 3.44 1.05 .10 .15 
Confident of playing to handicap 0.38 .38 3.53 1.09 -.27*** -.03 
Mental preparation subscale 3.41 0.60 -.22** .01 

Factor 3: Conservative approach 
Lay up if unsUre of clearing a hazard 0.71 .52 3.36 1.16 .28*** .25** 
Prefer safe shots rather than take risks 0.57 .49 2.75 0.98 .12 .22** 
Play for the heart of a green 0.54 ,41 3.30 1.03 .18* .19* 
Stick to what 1 can do, nothing new 0.44 .40 3.03 1.02 .07 .13 
Conservative approach subscale 3.11 0.75 .23** .28*** 

Factor 4: Concentration 
Not easily distracted playing a shot -0.77 .63 3.26 1.07 -.24** -.07 
Concentration is easily broken 0.71 .65 2.79 0.98 .24** -.03 
Unsettled by what others say or do 0.39 .44 2.61 0.99 .12 -.08 
Concentration subscale 3.28 0.82 -.25** .01 

Factor 5: Striving for maximum distance 
Try to outdrive my opponent 0.71 .57 2.56 1.13 -.08 -.21** 
Hit the ball as far as 1 can when driving 0.59 .42 3.53	 1.13 .21** .10 
Satisfaction from longest drive in group 0.53 .47 3.38 1.04 -.06 -.19* 
Sacrifice distance for accuracy in driving -0.50 .43 2.96 1.02 .00 .18* 
Striving for maximum distance subscale 3.13 0.78 .02 -.16*

Note. Responses to positively loaded items were reflected prior to calculation of Concentration 
subscale scores. 
*p < .05. **p < .01. ***p < .001. 



Factor Item-total	 Correlation with 

loading correlation M SD Handicap Age 

Factor 1: Automaticity 

Golf swing is well grooved 	 0.70	 .65	 2.79 1,03 -,42*** -,02 

Inconsistent driving from the tee 	 -0.59	 .46	 3.13 1.11	 .36*** -.04 

Actions seem automatic playing a shot	 0.51	 .54	 3.23 1,02 -.30*** -.14 

Lose more than one ball a round 	 -0.50	 .47	 2.81 1.21	 .52***	 .03 

Swing so automatic, drive blindfolded	 0.49	 .43	 1.95 0.85 -.27*** --.13 

Experimenting with alignment, position	 -0.48	 ,35	 3.10 1,06 .08	 -.06 

Some shots are too ambitious 	 -0.45	 ,35	 3.57 1.00 .17*	 -.09 

Drives depend on luck and chance	 -0.44	 .35	 2.96 1.03 .20**	 .02 

Select wrong club for a shot	 -0.43	 .48	 2,89 1.00 .27***	 .08 

Orthodox golf swing	 0.43	 .34	 3.53 0.99 -.17*	 .05 

Underestimate distance to target 	 -0.38	 .36	 3.09 1.09 .23**	 .24** 

Swing instinctively, little conscious effort 	 0.36	 .34	 3.00 1.01 -.15	 .01 

Consistent in distances hit irons 	 0.35	 .44	 3.49 0.96 -.35*** -.11 

Automaticity subscale	 2.96 0.56 -.50*** -.07 
, 

Factor 2: Putting skill 

Putting strength 

Good at reading greens 

Inconsistent in putting 
Putting skill subscale 

Factor 3: Seeking improvement 

Adjustments to grip or swing 
Lesson with a golf professional 

Leam by watching professionals play 

Practice putting before a round 

Practice round before major competition 

Watched golf instructional video 

Hit practice balls before a round 
Changed clubs to improve performance 

Seeking improvement subscale

	

-0.80	 .70 

	

-0.70	 .59 

	

0.64	 .61

	

3.00 1.18 -.02	 .14 

	

3.30 0.97 -.03	 -.00 

3.05 1.30	 .01	 -.13 

	

3.08 0.97 -.02	 ,11 

	

.42	 3.46 1.17 -.00	 -,22** 

	

.42	 2.01 1.51 -.02	 -.15 

0.46	 .32	 2.66 1.07 -.15	 -.28*** 

0.43 -	 .35	 3.36 1,34 -.14	 -.19* 

0,42	 .34	 2.36 1.23 -.20** -.24** 

0.41	 .38	 2.17 1.43 -.09	 -.04 

0.40	 .30	 2.27 1.13	 .04	 -.04 

0.39	 .34	 2.47 1,43 -.09	 -.13 

2.60 0.71 -.15	 -.28*** 
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LI1TE 2. 

Golf Performance Surveyn muuttuja-analyysi, psykomotoriset taidot. 

(Thomas & Over 1994)

Note. Responses to positively loaded items were reflected prior to calculation of Putting Skill subscale 

scores. 

*p < .05. **p < .01. ***p < .001.



LIITE 3. 

Golf Performance Surveyn muuttuja-analyysi, golfiin sitoutuminen. 

(Thomas & Over 1994)

Correlation 
Factor Item-total	 with 
loading correlation M SD Handicap Age 

Factor 1: Commitment 
Playing golf well is important in life 0.64 	 .56	 3,54 0.99 —.16*	 —.05 
Competitive when playing golf 	 0.52	 .42	 3,82 0.81 —.29*** —.11 
Think about golf when not playing 	 047	 43	 3.82 0.94 —.07	 —.10 
Always tryins to reduce handicap	 047	 38	 3.79 0.95 —.03	 —.09 
Prefer social to competition golf 	 —042	 34	 2.30 1.00 .24**	 .09 
Commitment subscale 	 3.73 0.62 —.24** —.13 

*p < .05. **p <	 ***p < .001.
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LIITE 4. 

Ellisin ym. (1999) tutkimuksessaan muokkaaman Golf Performance Surveyn muuttuja-analyysi 
(korrelaatio tasoitukseen) juniorigolffareilla. 

Psykologiset taidot 

Factor 1: negative emotions (.17) 
Nervous when playing competitively 
Emotionally fiat when playing poorly 
Thinking of pa.st mistakes 
Upset with what others say or do (.19*) 
Concentration is easily broken (.29**) 

Factor 2: rnentalpreparation (—.19*) 
Visuahze where ball will finish 
Thought how to best play each hole 
Work out where to place shot

Visualize putting stroke and ball in hole 
Mentally rehearse each shot 

Negative self-talk during competition 
Anxious before hitting off first tee 
Angry and frustrated by a poor start (.19*) 
Not easily distracted playing a shot (r) (—.20*) 

Factor 3: handling stress of competition (—.36**) 
Play best under pressure	 Play better at practice than competition (r) 
Coneentration easily broken (r)

	
Choke under pressure in competitions (r) 

Factor 4: striving for maxitnum distance (.42**) 
Try to out-drive my opponent	 Hit the ball as far as I can when driving 
Satisfaction from longest drive in group 

Factor 5: conservative approach (—.11) 
Lay up if unsure of clearing a hazard 
Play for heart of green

Prefer safe shots rather than take risks 
Stick to what I can do, nothing new 

* p < .05; ** p < .01 

Psykomotoriset taidot 

Factor 1: grip it and rip it (.40**) 
Drives depend on luck and chance 
Practice putting before a round 

Factor 2: practice (—.21*) 
Hit practice balls before a round 

Factor 3: putting skill (—.01) 
Putting strength

Changing alignment, ball position 
Lose more than one ball a round 

Lessons with a golf professional 

Good at reading greens 

* p < .05; ** p < .01 

Golfiin sitoutuminen (r= -0.49*, p<0.01) 

Playing golf is important in life	 Competitive when playing golf 
Think about golf when not playing 	 Always try to reduce handicap 
Prefer social to competition golf (r) 

*p<.01



LIITE 5. 

Kirjallisten kokeiden kysymykset testi- ja valintalerillä 2002. 

5. SÄÄNTÖKOE 

Vastaa kysymyksiin suomeksi, merkitse säännön numero näkyviin. 

1. What can you do when your ball is lying in lateral water hazard ? lp 

2. Your marker has marked a shot too little in your scorecard and you have returned your card for 

scoring person. What is going to happen ? lp 

3. Your ball is leaning against a pin. What can you do ? lp 

4. What can you do when your ball is buried in fairway ? 0,5p 

5. Your ball is in bunker and you play wrong ball in matchplay. What happens ? 0,5p 

6. What altematives you have when your ball is in unplayable place ? lp 

6. VALMENNUSTIETOUDEN KOE 

1. Mitä tarkoittaa harjoittelussa nousujohteisuus ? 0,5 pist. 

2. Mikä on harjoittelun rytmittämisen idea ? 0,5 pist. 

3. Mitkä ovat peruskuntokauden harjoittelun ominaispiirteet ? 0,5 pist. 

4. Yhdistät yhdess ä harjoituksessa a) juoksulenkin b) puttiharjoituksen c) kuntopallon 

heittoharjoituksen sekä d) venyttelyn. Perustele missä järjestyksessä asiat tulisi tehdä. 1 piste 

5. Miten harjoittelun kehittävyyttä seurataan ? 1 piste 

6. Mitä tarkoittaa sanonta 3:1 ? 0,5 pist. 

7. Miksi tarvitset henkilökohtaisen harjoitusohjelman ? 1 piste 

7.LAJITIETOUDEN KOE 

1. Miksi putatessa silmien tulee olla kohtisuoraa pallon yläpuolella ? 1 piste 

2. Mitä mieltä Tom Watson on vasemman kyynärpään kulmasta putissa ? 1 piste 

3. Mitä tarkoittaa putissa "amatööripuoli" ? 	 0,5 pist. 

4. Mitä sinun tulee huomioida chipatessa alamäestä ? 1 piste 

5. Miksi Watson ei halua pelata spinniä lähipelissä ? 0,5 pist. 

6. Miksi harjoittelu kierroksen jälkeen on tärkeää ? 1 piste
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LIITE 6. 

Kansainvälisten kilpailujen jako eri kategorioihin. 

Kilpailukategoriat ja niihin kuuluvat kilpailut: 

Katerdoria A 
EM Pojat, lyöntipeliosuus 
EM Tytöt, lyöntipeliosuus 
EM Pojat lyöntipeliosuus 
British Girls Open Amateur Championship RP 
British Boys Championship RP 

Katedoria B 
Swedbank Junior Open (21v) 
English Boys (18v) LP 

Kategoria C 
PM Tytöt LP 
PM Pojat LP 
Teen's Golf Trophy LP 
Danish Girls & Boys LP 
Hellenic Ladies Amateur Championship LP 
Hellenic Amateur Championship LP 
Faldo Junior Series Finaali LP 
Duke of York Young Championship LP 
English Boys (16v) LP 
European Young (16v) Masters LP 
Ping Junior SolheimCup 
JFAT 3 21v SM LP 
JFAT 5 SM 18v LP 

Katecioria D 
JFAT 1 Kokkola LP 
JFAT 5 SM 16v LP 
JFAT 6 SarNik LP 

Kategoria E 
JFAT 4 Aland RP SM 18v RP 
JFAT 2 Nordcenter RP 

Katedoria F 
JFAT 4 Äland RP SM 16v RP 

Katecioria G 
Aluetour. Pisteet lasketaan tulosten mukaan molemmat sarjat mukaan lukien.
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

Psyyk.testi Fws.testi Lajitekn Pelitesti Sääntökoe Valm.t.koe Lajited.koe Kirj.kok.yht Pelinäytät Yhteispst FARpisteet 
N 66 66 615 66 66 66 66 613 66 66 63 
Normal Parameter5V3	Mean 12,42 7,22 6,01 5,45 3,75 2,966 3,67 10,383 7,14 49,629 160,73 

Std. Deviation 2.746 2,390 1,474 2 029 1,181 ,9676 1,024 2,3819 4,007 10,5903 130,874 
,080 Most Extrerne	 Absolute ,183 .088 .093 ,158 .122 .158 ,098 ,110 .097 .126 Differences	 Positive ,183 .079 ,081 ,080 ,145 .122 ,136 ,098 ,110 .097 .126 

Negative -,114 -,088 -,093 -,077 -,158 -,105 -,158 -,066 -,075 -,044 -,116 
1<olmogorov-Smirnov Z 1,485 ,716 ,752 ,652 1,285 ,994 1,283 ,798 .890 ,784 1,000 
Asymp. Sig. (2-tailed) 

-	 .	 ..	 ,	 ..	 ..	 .	 ..	 .
,024 ,684 ,624 .788 ,074 ,277 ,074 ,551 ,407 ,570 .270

.	 I l4rmaI. 

b. Calculated from data.



Psyyktesti Fyystesti Lajitekn Pelitesti Säåntökoe Valmtkoe Lajitied.koe Kirj.kokyht Pelinäyttil Yhteispet FARpisteel 
Psyyklesti	 Pearson Correlation 1 ,428M ,286 ,489 ,400" ,307* ,163 ,366* 683 ,797 566 

Sig. (2-tailed) . ,005 ,066 ,001 ,009 ,048 ,302 ,017 ,000 ,000 ,000 
N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 40 

Fyystesii	 Pearson Correlation 42 ,446 ,405" ,472 ,190 ,444 519 ,724 ,682 
819. (2-tailed) 005 045 ,003 ,008 ,002 ,228 ,003 000 ,000 ,000 
N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 40 

Lajitekn	 Pearson Carrelation ,286 ,311* 1 ,399 ,122 ,379* ,048 ,223 ,219 ,466 ,306 
Sig. (2-talled) ,066 ,045 . ,009 ,440 ,013 ,766 ,156 ,163 ,002 055 
N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 40 

Pelitesti	 Pearson Correlation ,489 ,446 ,399 1 ,102 ,394 ,035 ,215 606 ,704"  
Sig. (2-tailed) 001 ,003 ,009 . ,519 ,010 ,825 ,171 ,000 ,000 ,000 
N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 40 

Sääntökoe	 Pearson Correlation ,40 ,405 ,122 ,102 1 ,466 ,476" ,625 ,296 ,525 ,290 
Sig. (2-tailed) ,009 ,008 ,440 ,519 . ,002 ,001 ,000 057 ,000 069 
N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 40 

Valmtkoe	 Pearson Correlation ,307* ,472 ,379* ,394 ,406" 1 ,449 ,784 ,402 ,025 ,400* 
Sig. (2-tailed) 048 002 ,013 ,010 ,002 . ,003 ,000 ,008 ,000 ,010 
N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 40 

Lajitied.koe	 Pearson Correlation ,163 ,190 ,048 ,035 ,476 ,449" 1 ,795 ,312* ,398 ,099 
Sig. (2-tailed) ,302 ,228 ,765 ,825 ,001 ,003 . ,000 045 ,009 544 
N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 40 

Kirj.kokyht	 Pearson Correlation 366* ,444 ,223 ,215 ,825 . 784 I 795 1 I 417 1 642 ,338* 
Sig. (2-tailed) ,017 ,003 ,156 ,171 ,000 ,000 ,000 . 006 ,000 033 
N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 40 

Pelinäytot	 Pearson Correlation 683 519 ,219 ,606 ,296 ,402** ,312* ,417" 1 ,072 ,670** 
Sig. (2-tailed) 000 ,000 ,163 ,000 ,057 ,008 ,045 ,006 ,000 ,000 
N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 40 

Yhteispst	 Pearson Correlation ,797 ,724 „466 ,704" ,525" ,625 ,390 ,642** ,072 1 ,725 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,009 ,000 ,000 . ,1J00 
N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 40 

FARpisteet	 Pearson Correlation ,566" ,582" ,306 ,569 ,290 ,400' ,099 ,3313' ,670" ,726" 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,055 ,000 ,069 ,010 ,544 ,033 ,000 ,000 . 
N 

_ _
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

orre a ion is signifioant3tthe 0.01 level (2-tailed). 
Correlation is signiticant atItie 0.05 level (2-tailed).

tT1

1•.) 
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LIITE 12. 

Tyttöjen ja poikien ryhmän lukuarvot eri muuttujissa sekä t-testin tulokset. 

Group Statistics 

sp N Mean Std. Deviation
Std. Error 

Mean 
Psyyk.testi 	 Pojat 42 13,43 2,898 ,447 

Tytöt 24 10,67 1,129 ,231 
Fyys.testi	 Pojat 42 6,83 2,337 ,361 

Tytöt 24 7,91 2,376 ,485 
Lajitekn	 Pojat 42 6,29 1,482 ,229 

Tytöt 24 5,52 1,355 ,277 
Pelitesti	 Pojat 42 6,23 1,858 ,287 

Tytöt 24 4,08 1,558 ,318 
Sääntökoe	 Pojat 42 3,88 1,234 ,190 

Tytöt 24 3,52 1,068 ,218 
Valm.t.koe	 Pojat 42 3,036 1,0786 ,1664 

Tytöt 24 2,844 ,7402 ,1511 
Lajited.koe	 Pojat 42 3,61 1,113 ,172 

Tytöt 24 3,77 ,859 ,175 
Kirj.kok.yht	 Pojat 42 10,524 2,7474 ,4239 

Tylöt 24 10,135 1,5742 ,3213 
Pelinåytöt	 Pojat 42 8,32 4,120 ,636 

Tytöt 24 5,08 2,858 ,583 
Yhteispst	 Pojat 42 51,619 11,3583 1,7526 

Tytöt 24 43,396 6,4870 1,3242 
FARpisteet	 Pojat 40 173,85 149,700 23,670 

Tytöt 23 137,91 87,665 18,279 

Independent Samples Test 

Levene's Test for 
Equality of Variances t-test fo Equality of Means 

F Siq. t df Siq. (2-tailed)
Mean 

Difference
Std. Error 
Difference

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

Psyyk.testi	 Equal variances 
assumed 
Equal variances 
not assumed

24,870 ,000 4,467 

5,490

64 

58,344

,000 

,000

2,762 

2,762

,618 

,503

1,527 

1,755

3,997 

3,769 

Fyys.testi	 Equal varlances 
assumed 
Equal variances 
not assumed

,001 ,978 -1,784 

-1,775

64 

47,333

,079 

,082

-1,073 

-1,073

,602 

,604

-2,275 

-2,288

,129 

,143 

Lajitekn	 Equal variances 
assumed 
Equal variances 
not assumed

,583 ,448 2,079 

2,131

64 

51,652

,042 

,038

,765 

,765

,368 

,359

,030 

,045

1,500 

1,485 

Pelitesti	 Equal variances 
assurned 
Equal variances 
not assumed

1,475 ,229 4,768 

5,004

64 

55,150

,000 

,000

2,143 

2,143

,449 

,428

1,245 

1,285

3,041 

3,001 

Sääntökoe	 Equal variances 
assumed 
Equal varlances 
not assumed

1,020 ,316 1,196 

1,244

64 

53,872

,236 

,219

,360 

,360

,301 

,289

-,241 

-,220

,962 

,940 

Valm.t.koe	 Equal variances 
assumed 
Equal variances 
not assumed

2,076 ,155 ,773 

,854

64 

61,710

,442 

,396

,1920 

,1920

,2484 

,2248

-,3042 

-,2574

,6881 

,6413 

Lajited.koe	 EquaI variances 
assumed 
Equal variances 
not assumed

2,509 ,118 -,622 

-,667

64 

58,206

,536 

,508

-,164 

-,164

,263 

,245

-,690 

-,655

,362 

,328 

Kirj.kok.yht	 Equal variances 
assumed 
Equal varlances 
not assumed

14,090 ,000 ,634 

,730

64 

63,992

,528 

,468

,3884 

,3884

,6123 

,5320

-,8348 

-,6743

1,6116 

1,4511 

Pelinäytöt	 Equal variances 
assumed 
Equal varlances 
not assumed

1,376 ,245 3,405 

3,753

64 

61,450

,001 

,000

3,238 

3,238

,951 

,863

1,339 

1,513

5,138 

4,963 

Yhteispst	 Equal variances 
assumed 
Equal variances 
not assumed

5,599 ,021 3,250 

3,744

64 

63,996

,002 

,000

8,2232 

8,2232

2,5301 

2,1966

3,1687 

3,8350

13,2777 

12,6114 

FARpisteet	 Equal variances 
assurned 
Equal vadances 
not assumed

5,468 ,023 1,050 

1,202

61 

60,956

,298 

,234

35,937 

35,937

34,219 

29,906

-32,488 

-23,865

104,362 

95,739
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