
Käki Golfin sovelletut ohjeet koronaviiruksen leviämisen ehkäisemiseksi
Ohjeemme noudattavat Suomen Golfliiton antamia ohjeita.

Punaisella merkityt ovat muutoksia alkuperäisiin ohjeisiin.

Lue nämä ohjeet jo ennen kentälle menoa, jotta sinulla on kaikki tarvittava mukanasi.

1. MIKÄLI SINULLA ON LIEVIÄKIN HENGITYSTIEINFEKTION OIREITA JÄÄ KOTIIN.

2. Tervehtiminen. Kun saavut KäkiGolfin kentälle niiin, sinun tulee pysytellä vähintään kolmen 
(3) m päässä muista ihmisistä. 

3. Kättely tai halaaminen ovat kiellettyä. 

4. Omat golfvälineet. KäkiGolf ei voi lainata mailoja tässä tilanteessa. Mieluiten käytetään omaa 
kärryä. KäkiGolfin kärryjä on myös saatavilla ja merkitään jokaiselle pelaajalle henkilökohtaiseksi ja 
varastoidaan erilleen. Merkinnän hoitaa ja lisäohjeet antaa kenttämestari Markku (puh 040 
8475215). Voit myös kantaa omaa golflaukkuasi, jonka kuormaa voit tarvittaessa vähentää 6-7 
mailaan.

5. Etämaksaminen. Emme voi käsitellä käteistä tällä hetkellä joten maksaminen tulee tehdä 
yksinomaan pankin kautta. KäkiGolfin tilinumero on FI84 4510 7040 0099 61. Paikanpäällä 
älypuhelimella tehtävän mobiilimaksamisen helpottamiseksi olemme laittamassa esille 
viivakoodeja kertapelimaksuille. Viivakoodeista voi valita scannattavaksi palvelun ja summan.

6. Peliryhmä. Ryhmä voi koostua perheenjäsenistä tai muutenkin koronan aikana keskenään 
tekemisissä olevista vakiintuneista kavereista. Muuten pelataan 1-2 hengen ryhmissä.

7. Viheriöllä. Lipputanko pidetään koko ajan reijässä. Siihen ei saa missään tilanteessa koskea. 
Reikien sisällä on täytettä, jonka päälle pallo jää, kun se menee kuppiin. Sen voi siitä poimia 
hanskakädellä helposti koskematta lipputankkoon tai reijän reunoihin.

8. Bunkkerit. Haravat eivät ole käytössä, vaan jäljet tasoitetaan oman mailan lavalla.

9. WC. Sijaitsee matkalla 2. lyöntipaikalle. Sitä voi käyttää mikäli pelaaja itse huolehtii vessan 
desinfioinnista omalla desinfiointitavallaan. Pidämme kuitenkin käsidesiä WC-tilassa.

10. Taukopaikka teltan edessä. Pöytien ja penkkien koskeminen voi levittää virusta seuraaville. 
Käyttö oman harkinnan mukaan. 

11. Teltan käyttö. Telttaa voidaan käyttää taukopaikkana erityisesti sateella. Teltassa tuolit on 
aseteltu yli 2m välein pöydän ympärille. Koska teltassa ei ole roskakoria, joten omia eväitä syötyään
jokaisen tulee hoitaa omat roskansa pois. Teltassa ei ole vettä tarjolla, joten ottaakaa omat juomat 
myös mukaan. Grilliä käyttää vain henkilökunta korkeintaan 10 hengen tilaisuuksissa.

12. Muilta osin noudatetaan viranomaisten antamia ohjeita tartuntojen ehkäisemiseksi. Kuten, 
että kokoontumisten tulee olla korkeintaan 10 hengen ryhmiä. Kesäkuun alusta mahdollisesti jo 
korkeintaan 50 hengen ryhmiä.

Nauti ulkoilmasta ja pelistä maalaismaisemassa!

OHJEET OVAT VOIMASSA KUNNES TOISIN ILMOITETAAN.


