
KÄKIGOLFIN TIEDOTE, HUHTIKUU 2020

Hyvät Käkigolfilaiset,

Ensiksi on puhuttava koronaviiruksesta. Meillä on ollut tapana lähettää teille keväällä huhtikuussa kirje 
Käkigolfin suunnitelmista tulevalle kaudelle. Koronaviirusepidemia rajoittaa meitä tänä keväänä 
suunnitelmien tekemisessä. Olemme varmoja kuitenkin, että ruoho vihertää kentällä tänäkin keväänä ja 
kesänä. Olemme myös varmoja, että ihmiset kaipaavat mielekästä liikuntaa ulkoilmassa.  Viranomaiset 
ovat rajoittaneet jo liikkumistakin ja käyttäytymistämme määräyksin ja suosituksin. Samoin Suomen 
Golfliitto on antanut ohjeita. Kaikki nämä vaikuttavat myös golfikenttien toimintaan ja siellä käyviin 
pelaajiin. Olemme laatineent Käkigolfille ja siellä pelaaville ohjeet, joilla pyrimme tekemään 
pelaamisenne niin turvalliseksi kuin on mahdollista. 

Alla suunnitelma toimistamme sille ajalle, jonka koronaepidemian kestää. Tiedotamme muutoksista, kun
määräyksiä ja ohjeita muutetaan.

2020 SUUNNITELMAT

• Kenttä avataan to 9.4.2020 ja samalla annetaan ohjeet kuinka tulee turvallisesti pelata
• Kentällä on tehty lyöntipaikkojen parannuksia. Samoin puita ja pusikoita on siistitty 

harventamalla
• Kevään töihin kuulu myös viheriöiden hiekoitus, lannoitus sekä nurmen paikkauskylvöt
• Keväällä levitetään myös uutta haketta lampien, ojien ja kivien reunoille. Mahdollisesti 

isompiakin alueita haketetaan pallojen löytämiseksi ja kentänhoidon  helpottamiseksi
• Bunkkerit kunnostetaan ja telttakin saataneen pystyyn vielä ennen kesää 
• Näistä töistä vastaa uusi kenttämestarimm Markku Kontra

• Olemme investoineet uuteen ja parempaan leikkuriin nopeuttamaan väylien leikkausta ja  
parantamaan samalla niiden laatua. Tämä leikkuri on aiemmin palvellut Kanavagolfissa.

HINNASTO

Maksut ovat samat, kuin viimekaudella. Hinnat sisältävät 10% alv. 

Jäsenet ja heidän vieraansa
Tämä hinnasto koskee Käkigolfin jäseniä ja heidän seurassaan pelaavia vieraspelaajia.
Jäsen voi tuoda mukanaan max. 3 vierasta päivässä.
Vuosijäsenmaksu – ei liittymismaksua 30€
Jäsenen kausipelimaksu 300€
Firmakortti 396€

Koko kenttä Vain Par-3 kenttä*
Kertapelimaksu 16-79 vuotiaat 20€/pv 10€/pv
Kertapelimaksu, alle 16v jäsenen seurassa 10€/pv 0€/pv
Kertapelimaksu, seniori yli 80v 10€/pv 10€/pv
Kilpailumaksu kertapelimaksu + 10€

*) oranssi tiit
Kaikkiin hintoihin sisältyy arvonlisävero ja mailakärryn vuokra.

Muut palvelut
Golfin peruskurssi 4 tuntia 70€/ henkilö
Koko kentän vuokraus ryhmille Pyydä tarjous



JÄSENMAKSUT

Jäsenmaksu on edelleen 30EUR/v. Liittymällä jäseneksi voit pelata
jäsenhinnoilla. Myös pelikaverisi nauttii samasta edusta.

Tänä vuonna uutena palveluna otetaan käyttöön Firmakortti. Yritys maksaa kortista 360€ + alv 10% 
yhteensä 396 € . Kortti sisältää neljän nimetyn pelaajaan kausipelimaksun kuitenkin niin, että vain kaksi 
pelaajaa kerrallaan voi samana päivänä pelata.

Vanhat jäsenet voivat maksaa jäsenmaksunsa oheisen tilisiirtolomakkeen avulla. Uusien jäsenien on 
ensin haettava jäsenyyttä Käkigolfin sivuilla olevalla  lomakkeella.

KILPAILUT

Kilpailukalenteria ei ole vielä tehty. Mietimme tällä hetkellä  miten kilpailuja voitaisiin järjestää ilman 
kokoontumista yhteen eli "etäkilpailuina".

Perinteinen Kilpailukalenteri laaditaan heti kun koronatilanteen aikataulusta tiedetään enemmän.

PERUSKURSSIT

Aloitamme peruskurssit 2 hengelle tai perhekunnille toukokuun aikana. Ilmoitamme näistä sekä 
nettisivulla että facebookissa.

KEVÄÄN TALKOOT

Talkoon aiheita ovat perinteisesti teltan pystytys ja nyt tänä vuonna myös hakkeen levitys. Toteutetaan 
max kahden hengen porukoissa kenttämestarin määrittelemistä kohteista! Ilmoittautumiset Markun 
kännykkään  0408475215.

Sovitut TALKOO-tehtävät ja tekijäryhmän nimi  laitetaan myös näkyviin kalenteriin!

Hyviä golfilmoja odotellen,

 KäkiGolfin tiimi

https://www.kakigolf.fi/jasenyys/

