
 

 

Ohjeistus pelamiseen Raahentienoon Golfissa 
koronaepidemian vuoksi 
 

Koronavirusepidemian vuoksi klubitalollamme sekä kentällämme toimitaan poikkeusjärjestelyin. 

Caddiemasterin toimisto palvelee erikseen ilmoitetun aikataulun mukaan.  

Suosittelemme, että yhteydenotot ja ilmoittautumiset caddiemasterille tehdään puhelimitse ja 
sähköpostitse.  

Ravintola Mulligan tulee olemaan suljettuna ulosmyyntiä luukunottamatta. Asiointi tapahtuu 
pääoven kautta ja poistuminen terassin puoleisesta sivuovesta.   

Klubitalon pukuhuone- ja saunatilat on suljettu toistaiseksi. 

Klubitalomme sisä- sekä pääty-WC:t on käytössä. Siellä asioidaan yksi kerrallaan. WC-paperia, 
saippuaa ja käsidesiä tulee olemaan tarjolla. Muista THL:n 20 sekunnin käsienpesuohje!  

 

SEURAAVIA OHJEITA ON NOUDATETTAVAA, JOTTA PELAAMINEN KENTÄLLÄ ON MAHDOLLISTA 
 

• Suositellaan pelaamista kahden hengen peliryhmissä. Peliryhmä voi olla suurempi, jos 
ryhmä koostuu perheenjäsenistä tai muuten koronan aikana keskenään tekemisissä 
olevista pelikaverista.  Poikkeustilanteen takia peliryhmä voidaan sulkea yhdelle tai 
kahdelle hengelle. Jos pelaaja haluaa sulkea oma ryhmänsä, pyydämme ilmoittamaan siitä 
caddiemasterille, joka sulkee ryhmän.   

• Riskiryhmiin kuuluvia pyydetään noudattamaan heille annettuja toimintaohjeita – lue lisää 
Valtioneuvoston sivuilta. 

• Pidämme vähintään kolmen metrin (kahden draiverin) verran etäisyyttä pelikavereihin.  

• Emme kättele tai halaa kentällä tai klubitalolla. 

• Pidämme huolta säännöllisestä ja huolellisesta käsienpesusta, pesemme käsiä normaalia 
enemmän. 

• Emme tule pelaamaan, jos olemme sairaana, karanteenissa tai muutenkaan ilman lupaa. 

• Emme nosta lipputankoa reiästä, emme koske lipputankoon tai nosta reiästä (tai 
muualtakaan) pelikaverin palloa. 

• LAINAVEHKEILLÄ PELAAMINEN ON KIELLETTYÄ. Käytämme omaa kärryä tai kantobägiä. 
Emme koske kaverin mailaan tai muihin varusteisiin. 

• Suositellaan, että kentälle tullaan juuri ennen lähtöä ja alueelta poistutaan 
mahdollisemman pian pelin jälkeen.      

• Lyöntipaikalle saa mennä vasta omalla lähtövuorollaan.  

• Pallopesurit ja bunkkeriharavat ovat pois käytöstä. Bunkkerissa hiekka tasoitetaan mailan 
lavalla tai jalalla.  

• Roskikset ovat koko kentän alueella ovat poissa käytöstä. Huolehdithan eväät ja roskat 
mukanasi pois kenttäalueelta. 

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/mita-yli-70-vuotiaan-pitaa-ottaa-huomioon-koronavirustilanteessa-


 

 

• Juomavesipisteet pidetään suljettuna, joten muistathan ottaa omat juomavedet mukaan 
kentälle.  

Huolehditaan yhdessä kaikkien terveydestä ja nautitaan kevätauringosta!  

Lisää ohjeita ja tarkempaa tietoa koronavirusepidemiasta löydät THL:n sivuilta. 

Golfliiton päivitettyyn tiedotteeseen koronavirusepidemiastaa voit tutustua Golfliiton sivuilla. 

 

 

 

 

https://thl.fi/fi/
https://golf.fi/golfliitto/golfliiton-paivitetty-tiedote-koronavirus/

