
 

   
TIEDOTE 2.4.2020 

 
 

Karelia Golfin ohjeistus turvalliseen harrastamiseen toimitiloissamme  

 

Meillä Karelia Golfissa pyritään tarjoamaan mahdollisuus ulkoiluun ja liikkumiseen 

myös näinä haastavina aikoina. Seuraamme kaikessa toiminnoissa THL:n, 

valtioneuvoston sekä Suomen Golfliiton ohjeistuksia, ja seuraamme tilannetta 

päivittäin. Ainoastaan jokaisen meistä vastuullisesti toimimalla ja kaikkia annettuja 

ohjeistuksia noudattamalla voimme pitää toimipisteemme avoinna koronavapaalle, 

turvalliselle toiminnalle.  

 

Yleiset ohjeet kaikissa toimitiloissamme: 

 

1) Harjoitusalueelle ja kentille ainoastaan täysin terveenä 

2) Muistetaan henkilökohtainen hygienia (peskää kädet, minimoidaan kontaktit) 

3) Muistetaan turvaväli (kaikissa golfin tiloissa vähintään 2m), ei ryhmäytymistä 

4) ”Kontaktivapaa” golfin harrastaminen: pyrimme poistamaan golfin 

harrastamisesta KAIKKI mahdolliset kontakti- ja kosketuspinnat (kts. range- ja 

kenttäohjeet alta) 

5) Riskiryhmien osalta suosittelemme tutustumista ylempiin ohjeistuksiin. 

Lisäkieltoja emme aseta, mutta kuulutamme jokaisen omaa vastuuta 

suositusten ja ohjeistusten noudattamisesta. 

 

 

Ohjeet rangeharjoitteluun (Pilkonpuisto ja Kontioniemi): 

 

1) Palloautomaatti 

 Toimii tilapäisesti ainoastaan polettikorteilla ja etämaksulla 

 Aiempien vuosien polettikortit käyvät, uusia emme pysty tällä hetkellä 

myymään ennen kahvilan/toimistotilojen avaamista 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19
https://valtioneuvosto.fi/documents/10616/21411573/Hallituksen+linjaamat+toimet+1603.pdf/887504b5-4969-aa37-541e-645e3390f6fc/Hallituksen+linjaamat+toimet+1603.pdf
https://golf.fi/pelaajalle/golfliiton-paivitetty-tiedote-koronavirus/


 Rangella ei yleisiä koreja käytössä, tuokaa omat muovipussit/sankot 

2) Turvallinen rangeharjoittelu 

 Turvavälit kuntoon! Minimietäisyys 2m, ei ryhmäytymistä 

 Rangelta poistettu joka toinen matto turvaetäisyyksien varmistamiseksi 

 Pallojen käsittely suositeltavaa hoitaa mailalla tai hanskat kädessä 

 Harjoittelu ainoastaan omilla mailoilla (ei lainamailoja seuralta/muilta 

pelaajilta), poikkeuksena omat perheenjäsenet 

 

Ohjeet kenttäpelaamiseen (Pilkonpuiston par3-kenttä ensi tilassa): 

 

1) Pilkonpuiston kahvila sekä Kontioniemen Klubi suljettu toistaiseksi 

 Myös wc-tilat suljettu toistaiseksi 

 Ei tuloskortteja käytettävissä, ei ilmoittautumislistaa Pilkonpuiston 

kahvilalla 

2) Peliaikojen varaaminen ja kierrokselle ilmoittautuminen 

 Mahdollista ainoastaan Karelia Golfin jäsenille, joilla kausipelimaksu 

maksettu (Pilkonpuiston osuus/Kontioniemen kausimaksu) 

 Ajanvaraus omilla jäsentunnuksilla NexGolfissa 

 Max 2 henkeä/peliryhmä, pelaaminen suositeltavaa ainoastaan omaan 

sosiaaliseen lähipiiriin kuuluvan pelaajan kanssa 

 Lähdön kuittaaminen omilla jäsentunnuksilla NexGolfissa 

3) Turvallinen, kontaktivapaa kenttäpelaaminen 

 Olemme poistaneet kentältä käytöstä: tiimerkit, roskakorit, pallopesurit, 

penkit, bunkkeriharavat sekä golfautot ja lainakärrit 

 Muistakaa turvaetäisyydet (minimissään 2m) myös kentällä pelattaessa 

 Lipputangot paikallaan, mutta pallo nostettavissa kupista normaalista 

poikkeavalla tavalla. ÄLKÄÄ KOSKEKO LIPPUTANKOON! 

 Suosittelemme pelaajia: 

i. pelaamaan ja koskemaan vain ja ainoastaan omaan välineistöön 

(tiit, mailat, pallot) 

ii. ottamaan pelin rennosti ulkoilun kannalta (mm. tiipaikan käyttö) 

iii. hoitamaan bunkkerien jäljet mailalla tai kengällä tasoittamalla 

iv. käyttämään digitaalista tuloskorttia esim. eBirdien kautta. 

Huomaattehan, että kierrokset eivät ole tässä vaiheessa 

sääntöjen mukaan tasoituskelpoisia. 

https://karg.nexgolf.fi/karg/member/index.html#/
https://karg.nexgolf.fi/karg/member/index.html#/


Lisätään tähän loppuun Suomen Golfliiton toiminnanjohtaja Juha Korhosen viesti 

Suomen Golfliiton seurakirjeestä 3/2020: 

 

Golf seuraa tiiviisti viranomaisten ohjeita 

Kevät saapuu kohisten ja kenttiä sekä rangeja on jo auki. Golf ei ole kontaktilaji ja fyysinen välimatka 
kanssapelaajiin on normaalioloissakin suuri. 

Me golfarit voimme nyt itse vaikuttaa pysyvätkö golfkentät auki. Pidetään tiukasti kiinni rajoituksista ja 
turvaväleistä sekä vältetään kaikkea kokoontumista niin voimme nauttia ulkoilusta hienon lajimme 
kautta. Näitä ohjeita tulee alleviivata kaikille golfareille! Laajempia lajimarkkinointitempauksia tai 
vieraspelaajakampanjoita ei nyt kannata tehdä, vaan keskittyä palvelemaan omia pelaajia. 

Viranomaisten määräykset eivät velvoita sulkemaan yleisön käytössä olevia tiloja. Voimassa on 
kokoontumisrajoituksia, ei ulkonaliikkumiskieltoa. Ulkoilua suositellaan, mutta totta kai olettaen että 
annettuja ohjeistuksia noudatetaan tinkimättä. Kaavaillut lisärajoitukset liikkuvuuteen voivat kuitenkin 
muuttaa tilanteen. 

Seuraamme ohjeistusta tarkasti ja haluamme sitä tinkimättömästi noudattaa. Golf ei missään nimessä ole 
yhteiskunnan ulkopuolella. Jos ulkona saadaan liikkua ja jos golf on tiukkojen reunaehtojen sallimissa 
rajoissa mahdollista, niin voidaan harkita golfkenttien pitämistä auki. 

Viranomaismääräysten lisäksi Golfliitto on antanut omat suosituksensa, tutustukaa niihin ja seuratkaa 
tiedottamista. 

Kuulutan tässä vastuuta meille, mutta myös kaikille niille, jotka ovat riskiryhmissä. Golfin pelaaminen ei 
lopu tähän kevääseen. 

Golfliiton toiminnanjohtaja Juha Korhonen 

 

Pidetään siis jokainen omalta kohdaltamme huoli, että kentillä voidaan toimia 

turvallisesti ja kaikkia annettuja ohjeita vastuullisesti noudattaen. Vain näin voimme 

omalta kohdaltamme varmistaa, että golfin harrastaminen onnistuu läpi näiden 

haastavien aikojen. 

 

Lisätiedot: 

 

Toiminnanjohtaja Aki Keronen  Toimitusjohtaja Mika Kupiainen 

puh. 0503025933   puh. 0503025933 

email: aki.keronen@kareliagolf.fi  email: mika.kupiainen@kareliagolf.fi 

 

 

Puheenjohtaja Eero Mönkkönen  Puheenjohtaja Jari Vaarala 

puh. 0503381126   puh. 0405718571 

email: eero.monkkonen@karelia.fi email: jari.vaarala@alko.fi 

aki.keronen@kareliagolf.fi
mailto:mika.kupiainen@kareliagolf.fi
eero.monkkonen@karelia.fi
mailto:jari.vaarala@alko.fi

