TIEDOTE 22.5.2020
Bellanpuistossa panostetaan turvalliseen asiakaskokemukseen
Kuopion Bellanpuiston citygolfkenttä avattiin toukokuun puolivälissä, jolloin myös kaupungin
ulkoliikuntapaikat avautuivat. Koronaepidemian vuoksi Bellanpuistossa on kiinnitetty erityistä
huomiota hygieniaohjeisiin ja alueen puhtauteen. Tämän lisäksi pelaajille on laadittu Suomen
Ratagolfliiton suosituksiin pohjautuvat ohjeet korona-aikana pelaamiseen.
Viime kesänä Kuopion Bellanrantaan, Matkailukeskus Saanan naapuriin avattu Bellanpuiston
citygolfkenttä oli erittäin suosittu kaikenikäisten keskuudessa.
”Olemme iloisia, että perheet, nuoret aikuiset, golfarit ja yritykset löysivät Bellanpuiston viime
kesänä. Uskomme, että tämän koronaepidemian aikana ihmiset kaipaavat ulkoaktiviteetteja, jotka
he kokevat turvalliseksi. Olemmekin tänä kesänä panostaneet erityisesti turvalliseen
asiakaskokemukseen. Toivomme, että sijainti Kallaveden äärellä ja puistomaiseksi viimeistelty alue
kesäterasseineen saa vierailijat viihtymään myös tänä kesänä. Terassin otamme käyttöön 1.6.
alkaen, jolloin myös alkoholitarjoilu on mahdollista aukioloaikamme puitteissa”, kertoo
Bellanpuiston yrittäjä Antti Pakkala.

Ohjeet korona-aikana pelaamiseen
Pakkalan mukaan Bellanpuiston alueella noudatetaan hygieniaohjeita tarkasti. Pelaajille on myös
laadittu Suomen Ratagolfliiton suosituksiin pohjautuvat ohjeet korona-aikana pelaamiseen.
•
•
•

Pelivälineet desinfioidaan jokaisen pelaajan jälkeen.
Seurueet ja asiakkaat voivat istua terassilla THL:n suositusten mukaisesti etäällä toisistaan.
Kentällä jätetään yksi rata tyhjäksi ryhmien väliin ja radat pelataan numerojärjestyksessä.

Bellanpuistoon toukokuussa asennetut uudet wc-kontit mahdollistavat käsienpesun ennen ja
jälkeen pelaamisen. Sen lisäksi kahvilan ja myymälän läheisyydessä on käsidesiä ja käsipaperia aina
saatavilla.

Bellanpuiston ulkopadelkentät käyttöön jo ennen juhannusta
Bellanpuiston alue täydentyy tänä kesänä kahdella padelkentällä, aiemmin avattujen
sisäpadelkenttien lisäksi.

Bellanpuisto Oy:n omistajat Antti ja Jaana Pakkala ja Raimo Sonninen avasivat tämän vuoden
helmikuussa Kuopion ensimmäiset sisäpadelkentät, yhdessä pääkaupungissa toimivan Padel
Sports Oy:n kanssa. Uuden lajin saama suuri suosio yllätti omistajat täysin.
”Tiesimme, että padel on Suomessa ja maailmalla valtavan suosittu laji. Emme osanneet arvata,
että kuopiolaiset innostuisivat lajista näin nopeasti. Kesäkuussa avattavat kaksi ulkokenttää
tulevat tosi tarpeeseen, sillä varsinkin viikonloput alkavat olla sisäkentillä melko varattuja.
Haluamme, että mahdollisimman moni pääsee tutustumaan tähän sosiaaliseen lajiin ystävien ja
perheen kanssa. Ulkokentillä tullaan järjestämään kesän aikana myös valmennusta ja kisoja”,
taustoittaa Antti Pakkala.
Padelkenttien perustukset on jo tehty ja kentät pystytetään kesäkuun alkupuolella. Pakkalan
mukaan ulkokentille päästään pelaamaan juhannusviikolla.
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Bellanpuiston 18-reikäinen citygolfkenttä sijaitsee Kuopion Bellanrannassa, 2,5km päässä
kaupungin keskustasta. Bellanpuiston alueella on lisäksi 50-paikkainen kesäterassi ja myymälä.
Kesäkuussa 2020 Bellanpuistoon avataan kaksi ulkopadelkenttää. Citygolfkenttä, kahvio ja
myymälä ovat auki ma-to, su klo 11-21, pe-la klo 11-22. http://bellanpuisto.fi

