TIEDOTE 5.5.2020

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)
2)
3)
4)

Harjoitusalueelle ja kentille ainoastaan täysin terveenä
Muistetaan henkilökohtainen hygienia (kädet, yskintä, minimoidaan kontaktit)
Muistetaan turvaväli (kaikissa golfin tiloissa vähintään 2m), ei ryhmäytymistä
”Kontaktivapaa” golfin harrastaminen: pyrimme poistamaan golfin
harrastamisesta KAIKKI mahdolliset kontakti- ja kosketuspinnat
5) Riskiryhmien osalta suosittelemme tutustumista ylempiin ohjeistuksiin.
Lisäkieltoja emme aseta, mutta kuulutamme jokaisen omaa vastuuta
suositusten ja ohjeistusten noudattamisesta.
Toimitilojemme ajankohtaiset (5.5.2020) ohjeistukset:
Toimitilat rajallisesti avoinna:
1) Kontioniemen Klubi sekä Pilkonpuiston kahvila palvelevat rajallisesti ja
ohjeistusten mukaisesti lauantaista 9.5. alkaen, jolloin myös molemmat
kentät avataan kaikille pelaajille pelattavaksi.

2) Klubilla käytössä ovat wc- ja toimistotilat. Pukuhuonetilat ovat alkuvaiheessa
poissa käytöstä. Ravintola Vaskiportin tarjoamista take away –vaihtoehdoista
sekä Klubin aukioloajoista tiedotamme erikseen.
3) Pilkonpuiston kahvilan wc-tilat palvelevat kahvilan aukioloaikoina,
Kontioniemen kentältä löytyvät wc-tilat ovat käytössä
Peliaikojen varaaminen ja kierroksille ilmoittautumiset:
1) Aikojen varaaminen normaaliin tapaan jäsentunnuksilla NexGolfissa tai
aukioloaikoina Kontioniemen caddiemasterin kautta (0106669040)
2) Maksimi ryhmäkoko normaaliin tapaan 4 henkeä, mutta riskiryhmiin kuuluvat
pelaajamme voivat caddiemasterin numeroon soittamalla pyytää ryhmän
sulkemista kahdelle tai kolmelle pelaajalle.
3) Kierrokselle ilmoittautuminen ja lähtöajan kuittaus omilla jäsentunnuksilla
NexGolfissa tai aukioloaikoina Caddiemasterin toimistossa/Pilkon kahvilalla.
HUOM! Päivä- ja kierrosmaksut mahdollista maksaa aukioloaikojen
puitteissa molemmissa toimipisteissämme. Ei käteismaksua (maksut
pelilipuilla, korteilla tai laskutuksen kautta mahdollisia)
4) Kentän ollessa mahdollisesti aamulla jäässä, eivät korona-aikaan varatut ajat
siirry, vaan peruuntuvat. Välttäkäämme KAIKISSA tilanteissa (rangella,
harjoitusalueilla, tiipaikoilla, Klubilla, yms.) ryhmäytymistä.
5) Toivotamme tervetulleiksi kaikki kausipelaajamme, jäsenemme sekä
vieraspelaajat kentillemme lauantaista 9.5. alkaen!
Turvallinen, kontaktivapaa pelaaminen kentillä:
1) Olemme poistaneet kentältä käytöstä: mm. pallopesurit ja bunkkeriharavat
2) Muistakaa turvaetäisyydet (minimissään 2m) myös kentällä pelattaessa
3) Lipputangot paikallaan, mutta pallo nostettavissa kupista normaalista
poikkeavalla tavalla. ÄLKÄÄ KOSKEKO LIPPUTANKOON!
4) Golfautot ja lainakärrit käytössä Kontioniemen kentällä. Pyydämme
asiakkaitamme ottamaan desinfioidut kärrit puhtaiden kärrien puolelta ja
palauttamaan käytetyt kärrit puhdistettavien kärrien puolelle. Golfautojen
osalta saatte ajankohtaiset ohjeistukset caddiemasterilta autovarausta
tehdessänne.

5) Suosituksia ja huomioita pelaajillemme:
i. olettehan kosketuksissa vain ja ainoastaan omaan välineistöön (tiit,
mailat, pallot), tilanteen mukaisesti hanskojen käyttö suositeltavaa
ii. otetaan pelit rennosti ja ulkoilun kannalta
iii. hoidetaan bunkkerien jäljet mailalla tai kengällä tasoittamalla
iv. Normaaleita tuloskortteja ei tässä vaiheessa käytössä, suosittelemme
kaikille tulosta pelaaville tutustumista sähköisiin
tuloskorttivaihtoehtoihin. Huomioikaa myös, etteivät kierrokset ole
tässä vaiheessa sääntöjen mukaan tasoituskelpoisia.

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 ja pelivaihtoehtojen kartoitukset sekä sopimiset:
Toiminnanjohtaja Aki Keronen
puh. 0503025933
email: aki.keronen@kareliagolf.fi

Toimitusjohtaja Mika Kupiainen
puh. 0505749100
email: mika.kupiainen@kareliagolf.fi

