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Puistogolf on hauska ja helppo tapa pelata golfia! 
 
Puistogolf-setti sisältää: 
2 golfmailaa oikealta lyöville 
2 golfmailaa vasemmalta lyöville 
2 kaksipuolista puttimailaa 
1 iso kohdetaulu (jossa numerot) 
3 pientä kohdetaulua (punaiset) 
4 lyöntialustaa 
9 kumitiitä 
24 värillistä palloa 
Säilytyskassi 

 

Välineet soveltuvat mainiosti sekä ulos että sisälle. Radan voi rakentaa esimerkiksi 
puistoon, urheilukentälle, frisbeegolf-kentälle tai sisätiloihin. Kohdetaulut voi 
asettaa maahan tai kiinnittää esimerkiksi seinään tai puihin. Varatkaa tarpeeksi 
tyhjää tilaa lyövän pelaajan lähelle, jotta vältytään vahingoilta. 

Puistogolf-peliohjeita 

Esimerkkipeli 1: Pisteet kotiin 

Tarvittavat välineet: 
1 iso kohdetaulu 
1 lyöntialusta 
3-5 palloa 
Mailoja 
Paperi 
Kynä 

 

Tarvittava tila: 
Pieni tila sisällä tai ulkona, vähintään 2m x 3m. Asettakaa iso kohdetaulu 
lattialle/maahan tai seinään/puuhun kiinni esimerkiksi narulla. Lyöntialusta voidaan 
asettaa noin 2-5m päähän taulusta. 

 

Peliohjeet: 
Peliä voi pelata yksilöinä tai pieninä joukkueina. Jokaisella pelaajalla/joukkueella on 

3-5 lyöntivuoroa. Yhdellä lyönnillä voi saada 10, 20 tai 50 pistettä. Se 

pelaaja/joukkue voittaa, joka saa yhteenlaskettuna eniten pisteitä. 
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Esimerkkipeli 2: Golfia radalla 

Tarvittavat välineet: 
1 iso kohdetaulu 
3 pientä kohdetaulua 
4 lyöntialustaa 
1 pallo/1 pelaaja tai joukkue 
mailoja 
paperi 
kynä 

 
Tarvittava tila: 
Iso tila ulkona tai sisällä, jonne mahtuu rakentamaan 4 
väylää. 1 väylä voi olla noin 1m x 5m. 
Suunnitelkaa ja rakentakaa tilaan/puistoon 4 eri pituista 
golfväylää. 

 

Väylän aloituspaikka voidaan merkitä vihreillä 
lyöntialustoilla, kepillä tai kivellä. Lyöntikohteena ovat 3 
pientä kohdetaulua ja yksi iso kohdetaulu. 

 
Peliohjeet: 
Peliä voi pelata yksilöinä tai pieninä joukkueina. Ennen aloittamista sovitaan 
lyöntijärjestys. Tavoitteena on saada pallo kohteeseen mahdollisimman vähin 
lyönnein. Peli alkaa avauslyönnillä, ja jokainen pelaaja/joukkue lyö vuorollaan oman 
pallonsa väylälle ja yrittää osua kohteeseen. Kaikki eivät välttämättä tarvitse omia 
mailoja, vaan oman vuoron jälkeen maila voidaan ojentaa pelikaverille. Jokainen 
laskee omien tai joukkueensa lyöntien määrän ja joku kirjaa lyöntien määrät 
paperille. Kun kaikki pelaajat/joukkueet ovat saaneet pallon kohteeseen ja 
lyöntimäärät on merkattu, siirrytään seuraavalle väylälle! Se pelaaja/joukkue 
voittaa, jolla on pelin loputtua vähiten lyöntikertoja. 

 
 

Ideoikaa myös muita pelitapoja ja jakakaa 
ideanne muiden yhdistysten kanssa! 
Mukavia ja virkistäviä pelihetkiä! 


