TIEDOTE JÄSENILLE JA KAUSIPELAAJILLE 30.3.2020

Tiedote kausipelimaksuista ja pelaamisesta keväällä 2020
Koronavirus ja sen aiheuttamat rajoitukset ovat olleet keskustelussa niin
kansallisella tasolla kuin meidän golfyhteisössämme. Suomen hallituksen sekä
Suomen Golfliiton ohjeistusten mukaisesti ovat golfyhteisömme hallitukset
linjanneet, että kevään niin salliessa, olemme mahdollisuuksien mukaan avaamassa
myös omia toimipisteitämme Pilkonpuistossa sekä Kontioniemessä. Tietenkin
avaamiseen vaikuttavat kevään eteneminen kentillämme sekä ohjeistusten ja
rajoitusten muutokset kansallisella ja alueellisella tasolla. Pyrkimyksenämme on
luoda mahdollisuudet jäsenillemme ja kausipelaajillemme turvalliseen ulkoiluun
toimitilojamme hyödyntäen myös näinä haastavina aikoina.
Lähtökohtaisesti kentillä pelaamista ollaan koronatilanteen ja ohjeistusten tässä
vaiheessa sallimassa ainoastaan kausipelaaja-statuksella pelaaville jäsenillemme.
Kunnes ohjeistukset ja säädökset jälleen vapautuvat ja pystymme ottamaan
päivämaksuja vastaan toimipisteillämme, on rajattu ja tarkkaan ohjeistettu
pelaaminen sallittu ainoastaan tälle rajatulle ryhmälle. Ranget toki tulevat olemaan
käytössä kaikille kävijöille. Korostamme kaikissa tilanteissa pelaajien sekä
kävijöiden omaa vastuuta: nyt on ÄÄRIMMÄISEN tärkeää noudattaa kaikkia
koronan leviämiseen liittyviä hygieniaohjeita, sopivia suojaetäisyyksiä sekä Karelia
Golfin omia ohjeistuksia toimitiloissamme toimimiseen.
Kausipelaaja-merkintä mahdollistaa NexGolfissa jäsenille suoran aikojen varauksen
sekä lähtöjen kuittaamisen mahdollisuuden. Näin varmistamme, että varaukset voi
tehdä ja kuitata ilman erillistä kontaktia (ei asiointia kahvilalla: ei
maksumahdollisuuksia tai edes ilmoittautumislistoja). Lähtöajat tulevat olemaan
varattavissa maksimissaan kahdelle hengelle ja tarkemman ohjeistuksen

pelaamiseen liittyvistä rajoituksista ja ohjeistuksista julkaisemme samalla kun
tiedotamme kenttien avaamisesta tarkemmin.
Kuinka saada kausipelaaja-merkintä ja varausoikeudet NexGolfiin? Osa teistä on jo
maksanut jäsenmaksunsa ja jopa kausimaksunsa, kiitämme kaikkia Teitä maksujanne
maksaneita lämpimästi tuestanne näinä hankalina aikoina. Teillä maksumerkinnät ja
mikä tärkeintä, kausimaksumerkinnät ovat jo jäsenrekisterissä valmiina.
Minimissään kausipelaaja-merkinnän saa maksamalla Karelia Golfin jäsenmaksunsa
sekä Pilkonpuiston kausimaksun osuuden (150€ aikuisjäsenelle, 100€ opiskelijat, 50€
juniorit) joko Pilkonpuiston kausimaksun pyytämällä tai osamaksuna Kontioniemen
kausimaksusta. Tietenkin kausimaksumerkinnät ovat automaattisesti kunnossa
Kontioniemen kausimaksunsa maksavilla pelaajilla. Laskuasianne saatte helposti
kuntoon olemalla yhteyksissä Mikaan (0505749100, mika.kupiainen@kareliagolf.fi)
tai Akiin (0503025933, aki.keronen@kareliagolf.fi). Meidän kanssa saatte sovittua
merkinnät, laskutusasiat sekä aikataulut kohdalleen, olkaa siis yhteyksissä!
Checklist kevään pelaamisen mahdollistamiseksi:
1) KarG jäsenmaksun maksamalla mahdollistat pelaamisen sekä tuet
seuraamme näin haastavina aikoina
2) Kentille pelaamaan kausimaksun avulla
a. Pilkossa pelaamisen osalta Pilkonpuiston kausimaksun osuus riittää,
osamaksulla toimiessasi tai laskua tarvitessasi muista olla yhteydessä
Mikaan tai Akiin merkintöjen aktivoimiseksi
b.Kontioniemen kausimaksu: kokonaisuudessaan maksamalla tai
maksuaikataulusta sopimalla molemmat kentät käytössä
3) ÄÄRIMMMÄISEN TÄRKEÄÄ: turvallisuus ja terveys ennen kaikkea
a. noudatamme tarkasti kaikkia Suomen hallituksen ja Suomen Golfliiton
asettamia asetuksia ja ohjeita, vain ja ainoastaan turvallisesti ja
edesvastuullisesti toimimalla pystymme pitämään toimipisteemme
käytössä
b.pyydämme teitä jäseniä ja pelaajiamme noudattamaan kaikkia
ohjeistuksia vähintään riittävällä tarkkuudella
i. THL:n ja Suomen hallituksen ohjeistukset koronan leviämisen
estämiseksi

ii. Karelia Golfin ja Suomen Golfliiton asettamia rajoituksia ja ohjeita
turvallisen rangeharjoittelun sekä pelaamisen turvaamiseksi
Kuten sanottu, pyrimme parhaamme mukaan tarjoamaan mahdollisuuksia
mielekkääseen ulkoiluun ja harrastamiseen kaikille pelaajillemme, mutta erityisesti
nyt me tarvitsemme myös teidän apuanne. Taloudellisesti tilanne on haastava ja
tukenne on tärkeää toimintojen turvaamiseksi, ja samalla tavalla tärkeää on toimia
vastuullisesti ja kaikkia ohjeita noudattaen. Vain täten varmistamme yhdessä sen,
ettemme aiheuta ”kontaktivapaalla” golfilla mahdollisuutta taudin leviämiselle ja
saamme pitää toimipisteemme käytössä. Suomen Golfliiton ohjein: nyt ei ryssitä
tätä itse.
Terveyttä ja voimia kaikille näinä haastavina aikoina toivottaen sekä kaikesta
tuestanne kiitellen,
Golfyhteisömme hallitukset sekä työntekijät
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