
Golfkentille 
Alla suorat ohjeet pelaamisesta, jotka voit julkaista omilla kotisivuillasi, ykköstiillä, 

ilmoitustaululla, Facebookissa jne. Ohjeistukset tulisi olla mahdollisimman yhteneväiset kaikilla 

kentillä, jotta voimme turvata niin pelaajien kuin työntekijöidenkin turvallisuuden. Varmista myös, 

että oman kenttäsi prosessit ovat kunnossa: 

1. Toimenpiteet ja vastuualueet kaikkien turvallisuuden varmistamiseksi. 

2. Viestintä, viestintä, viestintä ja kaikissa viestintäkanavissa, jotta viesti tavoittaa 

mahdollisimman laajalti pelaajia jo ennen golfkentälle tuloa. 

3. Valvonta! Golfkentän tulee varmistaa valvonnalla, että määräyksiä, sääntöjä ja ohjeita 

noudatetaan. 

___________________________________________________ 

Luethan ohjeet huolellisesti ennen kuin varaat ajan ja tulet 

pelaamaan, kiitos! 

Koronaviruspandemian jyllätessä pelaajiemme ja henkilökuntamme terveys ja hyvinvointi ovat 

ykkösasioita. Seuraamme aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten tiedotteita. Suomen 

hallitus linjasi maanantaina 16.3.2020 valmiuslain käyttöön otosta. Tämän jälkeen linjauksia on 

tarkennettu ja myös Suomen Golfliitto on päivittänyt ohjeistuksiaan. Jotta pelaaminen kentällämme 

on mahdollista, tulee kaikkien pelaajien noudattaa alla olevia sääntöjä. Nämä säännöt on tehty, jotta 

voimme mahdollistaa kaikille turvallisen pelaamisen ja ehkäistä koronaviruksen leviäminen. 

Kentällämme golfia on mahdollista pelata kontaktittomana (siirtyä autolta suoraan pelaamaan ja 

kentältä suoraan autolle, koskematta muihin kuin omiin välineisiin). 

Rajoitukset 

• Sairaana olevat ja karanteeniin ohjatut pyydetään pysymään kotona. 

• Jos olet palannut ulkomailta, pidäthän 14 vrk karanteenin paluusi jälkeen, ja saavut 

peleille vasta tämän jälkeen 

• Yli 70 vuotiaita ja muita riskiryhmiin kuuluvia pyydetään noudattamaan 

valtioneuvoston toimintaohjetta (Toimintaohjeena yli 70-vuotiaat velvoitetaan 

pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan 

(karanteenia vastaavat olosuhteet), poislukien kansanedustajat, valtiojohto ja 

kunnalliset luottamushenkilöt.) 

• Jos sinulla on edes hieman kipeä olo, jää kotiin. Mikäli lähipiirissäsi on flunssan 

oireita, on myös tällöin parempi jäädä kotiin. 

• Rangella harjoitellessa pitää muistaa myös 2 m turvaväli muihin rangella oleviin 

pelaajiin. 

• Pelaaminen mahdollista enintään 3 hengen ryhmissä 

• Caddiemasterin toimisto pidetään kiinni. Caddiemasterin toimiston lisäksi ravintola, 

suihkutilat, kenttä WC:t on pois käytöstä toistaiseksi. Näin vältetään mahdollisia 

altistumistilanteita kaikkien osalta. 

Ohjeet ja erikoisjärjestelyt kentällä 

• Hyvä käsihygienia: Pese käsiä saippualla aina mahdollisuuksien mukaan ja pidä 

mukanasi käsidesiä. 



• Ota mukaan oma golfkärry tai kanna bägiä. Lainakärryt on otettu pois käytöstä. 

• Ethän kättele tai halaile pelikavereita 

• Pidä pelikavereihin riittävä sosiaalinen etäisyys, n. 2 metriä. 

• Kentällä olevat pallopesurit ovat pois käytöstä 

• Kentillä ei ole bunkkeriharavoita. Voit tasoittaa hiekkaa mailan lavalla tai jalalla 

• Pidä lipputanko reiässä äläkä koske siihen. 

• Reikien pohjalle on asennettu lieriöt, jotta pallon saa nostettua helpommin reiästä. 

Ethän nosta muiden palloa reiästä. 

Ohjeiden noudattamattomuus voi pahimmillaan johtaa kenttien sulkemiseen! 

___________________________________________________ 
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