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Johtokunnan kokous 24.3.2020 pidettiin Corona -viruksesta johtuvien kokoontumisrajoitteiden vuoksi 

puhelinkokouksena. Kaikki johtokunnan jäsenet olivat läsnä ja lisäksi kokoukseen osallistuivat 

golftoimenjohtaja Lauri Gulin ja toimistopäällikkö Nette Heikel. Kenttämestari Kai Kurikka antoi 

kenttäkatsauksen. 

 

Kokous keskittyi käsittelemään valtionhallinnon Corona -viruksesta johtuen antamien poikkeusmääräyksien 

sekä tästä johtuvien Suomen Golfliiton suositusten merkitystä HGK:n kevään ja alkukesän toiminnalle.    

 

Todettiin, että ravintola on viruksesta johtuen sulkenut toistaiseksi ovensa.  

 

Kokouksessa käsiteltyjä asioita ja päätöksiä: 

 

Kenttä 

 

Kenttämestarin mukaan kenttä voidaan avata viikolla 16/17, jos sää jatkuu kuivana ja 

lämpimänä. Johtokunta päätti kokoontua ennen pääsiäistä silloin käsillä olevan tiedon pohjalta 

päättämään kentän avaamisesta ja niistä pelaamista mahdollisesti koskevista rajoitteista, jotka 

johtuvat valtiovallan ja golfliiton määräyksistä ja ohjeista.  

 

Range 

Päätettiin avata range 25.3 klo 11.00, kuitenkin siten, että Corona -viruksesta johtuvana 

turvatoimena joka toinen lyöntimatto poistetaan. Näin varmistetaan, että harjoittelijoiden välillä 

on riittävä etäisyys. Lisäksi pallot, palloämpärit ja poletit pestään jokaisen käyttökerran jälkeen. 

Toimiston henkilökunnan kanssa suoraan asioimista vältetään ja jäsenten pallokortit ladataan 

etänä toimistosta.  Toimisto laatii vielä rangen käyttäjille erilliset käyttäytymisohjeet.  

 

Tapahtumat – Kilpailut 

Päätettiin perua kaikki huhti-toukokuulle suunnitellut tapahtumat ja kilpailut. Päätös koskee 

niin risusavottaa, avauslyöntiä, juniori- ja senioritapahtumia kuin kaikkia toukokuulle 

suunniteltuja kilpailuja.  

 

Jäsenkysely 

Edellisessä kokouksessa huhtikuussa pidettäväksi päätetty Master Planin esittelytilaisuus 

kenttäarkkitehti Philip Spågaardin läsnä ollessa päätettiin peruuttaa, koska Philip ei pääse 

lentämään Suomeen ja valtiovalta on asettanut kokoontumisrajoitteita. Myös Master Planiin 

liittyvä jäsenkysely siirrettiin. 
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Covid19 vaatimat toimenpiteet 

 

a) Henkilökunnan turvaaminen 

 
Päätettiin noudattaa oheisia THL:n ja valtiovallan ohjeita henkilökunnan turvaamiseksi. 

 
- https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-yrityksille 

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

 
b)  Toiminnan sopeuttaminen 

 
Johtokunta kävi läpi mitä Corona-viruksesta johtuva mahdollinen kentän kiinni pitäminen ja 

yhteistyöyritysten vaikeudet merkitsevät klubin taloudelle.     

 

Päätettiin, että kenttää valmistellaan pelikuntoon tulevaa kautta varten, mutta tässä 

vaiheessa tehdään ainoastaan välttämättömät juoksevat hankinnat ja muut siirretään, 

kunnes tiedämme enemmän Corona-viruksen aiheuttamista rajoituksista ja vaikutuksista 

toimintaamme. 

 

Lisäksi päätettiin useista klubia koskevista ohjeista, joilla pyrimme osaltamme suojaamaan 

omaa jäsenistöämme sekä henkilökuntaamme virukselta.  

 

Muita käsiteltyjä asioita: 

Johtokunta käsitteli myös muun muassa jäsenmaksutilannetta, yhteistyösopimuksia, 

ympäristösertifikaatin aikataulua, nettisivuja koskevan projektin edistymistä sekä 

tilinpäätöksen valmistumista. 

 

Erikseen todettiin, että HGK valittiin Golfliiton järjestämässä Golf Gaalassa ”Vuoden 2019 

golfseuraksi”. Ehdotus oli, että tätä voisimme juhlistaa jäsenistön keskuudessa esimerkiksi 

Midnight Sun -kilpailun yhteydessä. 
 

Seuraava kokous 

Johtokunnan seuraava kokous on 6.4 kello 17.30 alkaen.  

 

Johtokunnan puolesta 

 

Kai Wist 

Puheenjohtaja 
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