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Vajaa 2 kuukautta veneen laskuun..
Ja talvikin on jo alkanut, joten mikäs tässä kevättä odotellessa ja skrapoja
terotellessa. Tosin nykyinen satama-alueemme on heräämässä Ruususen
unesta..
Tulevassa Kevät kokouksessamme on yhtenä tärkeänä asiana Storörenin laituripaikkojen ja
telakka-alueen tulevaisuus ja näiden asioiden merkitys seurallemme. Tämän on aiheuttanut ko
alueen uudet kaavamuutokset ja omistus/vuokrapohjan muutokset. Samaan aikaan on
käynnistynyt Eriknäsin alueella satamahanke, jossa paikalliset asukkaat ovat olleet erittäin
aktiivisia.
Puntaroimme myös tämän hankkeen merkitystä seurallemme.
Karinkiertäjien kevätkokous,
torstaina 27.3.2008 alkaen klo:18.30, paikkana tuttu Storörenin kahvila. Kaikki joukolla
mukaan!
- Esillä ovat sääntömääräiset asiat.
- Hyväksytään toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2007.
- Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2008.
- Käsitellään hallituksen esitys Långön, Storörenin laiturin ja telakan täsmennetyiksi
säännöiksi.
- Sääntöehdotukset ohessa.
- Käsitellään Eriksnäsin laiturihanketta seuran kannalta ja selvitetään hallituksen oikeus viedä
hanketta eteenpäin seuran nimissä.
-Lisäksi keskustellaan muista ajankohtaisista asioista, tarjolla kahvia, teetä ja pullaa.
Ohessa on myös seuran tapahtumakalenteri vuodelle 2008. Päivämäärät alustavia,
muutoksista tiedotetaan tarpeen vaatiessa.
Jatkossa tulemme ottamaan uudet webbi sivut käyttöön ja tulemme siirtämään tiedotusta ko
sivuille. Jatkossa tulemme lähettämään tiedotuksia kirjeitse n 2-4 kertaa vuodessa, lähinnä
virallisten kokouskutsujen ja laskujen yhteydessä. Jos haluat päästä mukaan
sähköpostijakeluun ilmoita osoitteesi tiedottajalle jukka_seppala@goodyear.com
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LÅNGÖN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
1.

Karinkiertäjät ry:n hallitsemalla Långön alueella on maihinnousu- ja oleskeluoikeus ainoastaan seuran
jäsenillä ja heidän seurassaan olevilla vierailla. Seuran jäsen on vastuussa saareen tuomistaan vieraista.

2.

Osoituksena siitä, että veneellä ja sen miehistöllä on oikeus oleskella alueella, tulee veneessä käyttää
joko seuran perälippua tai mastoon nostettua seuran viiriä. Saarimaksu maksetaan joko vuosimaksuna,
josta osoituksena on veneeseen kiinnitettävä tarra tai vuorokausimaksuna. Oleskelun ajaksi nostetaan
salkoon alueen seuralippu, jota säilytetään saunarakennuksessa. Liputuksessa noudatetaan yleistä
liputusohjetta.

3.

Saarella olevaan satamakirjaan merkitään viimeistään lähtiessä oleskelupäivämäärät, veneen nimi,
jäsenen nimi, miehistön lukumäärä ja saarimaksu (vuorokausimaksu numerolla tai vuosimaksu
merkinnällä vm). Vuorokausimaksu maksetaan kirjekuoressa.

4.

Jokaisen kävijän tulee vaalia alueella olevia kiinteistöjä ja muuta omaisuutta sekä noudattaa järjestystä
ja siisteyttä.

5.

Jokaisen soutu- ja purjeveneen tai jollan käyttäjän tulee huolehtia seuran veneiden siisteydestä ja
paikoilleen laittamisesta sekä kiinnittämisestä.

6.

Puiden kaataminen ja kasvuston vahingoittaminen tai tarpeeton tallaaminen sekä maan kaivaminen on
kielletty. Käytä olemassa olevia polkuja.

7.

Jokainen huolehtii omista jätteistään ja tyhjistä pulloista viemällä ne pois saaresta. Jätteitä ei saa jättää
saarelle, upottaa mereen eikä polttaa. Veneen käymäläjätteen tai pilssiveden lasku satamalahteen,
samoin kuin tyhjentäminen saaren luontoon tai käymälään on kielletty.

8.

Avotulenteko on kielletty.

9.

Tupakointi on kielletty grillikatoksella, huvimajalla ja saunalla sekä muita häiritsevä tupakointi saunan
terassilla.

10. Kalastus on sallittu omilla kalastusluvilla.
11. Saunavuorot erillisen ohjeen mukaan.
12. Kello 23.00 jälkeen vapaa-aikaa vietetään muita venekuntia häiritsemättä.
13. Veneen päällikkö vastaa veneensä kiinnittymisestä. Seura ei vastaa poijun pettämisestä tai siirtymisestä
aiheutuvista vahingoista.
14. Kotieläimet on pidettävä kytkettyinä. Veneen päällikön on huolehdittava siitä, ettei kotieläimistä
aiheudu haittaa ja häiriötä muille venekunnille. Kotieläimien tuonti sauna-rakennukseen, huvimajaan ja
grillikatokselle on kielletty.
15. Viimeinen saaresta lähtijä lukitsee saunan ja muut rakennukset sekä tarkistaa veneiden kiinnitykset ja
vie lipun saunarakennukseen.
16. Ilmoita havaituista puutteista ja kehitystoiveista Långön isännälle.
17. Näiden sääntöjen toistuvasta rikkomisesta on säädetty sanktiona hallituksen antaman varoituksen ja
jatkuessaan vakavan kirjallisen varoituksen ja sen jälkeen määräaikaisen saarikiellon. Hallitus voi
määrätä saarikiellon, jos mitkään edellä mainitut toimenpiteet eivät ole saaneet sanktion kohteena
olevaa jäsentä noudattamaan sääntöjä tai jos rike on vakava.
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Karinkiertäjät r.y. laituriohjeet
1.

Karinkiertäjät r.y. toimii Sipoon kunnalta vuokratulla alueella. Laituripaikan haltijoiden tulee satamassa
ehdottomasti noudattaa seuran sekä kunnan laatimia ohjeita ja rajoituksia erityisesti koskien vesi- ja
maaliikennettä.

2. Laituripaikan käyttö edellyttää paikkamaksun suoritusta. Maksujen laiminlyönti katsotaan venepaikasta
luopumiseksi.

3. Laituripaikka on vene- ja henkilökohtainen eikä sitä saa edes tilapäisesti luovuttaa toiselle.
Venepaikankäyttö kaupalliseen toimintaan on kielletty. Laituritoimikunta päättää laituripaikan käytöstä.
4.

Jokaisella venepaikan haltijalla on vartiointi- talkoo- ja katsastusvelvollisuus. Laiturissa olevat yli 5,5m
pitkät veneet pitää katsastaa 30.06 mennessä. Oman venepaikan kunnon valvonta ja ensisijainen
korjausvelvollisuus on paikan haltijalla. Mahdolliset korjaustyöt tulee sopia ja tehdä laituritoimikunnan
ohjeiden mukaan.

5.

Turvallisuudesta laiturilla on jokainen vastuussa. Pelastusrenkaat uimaportaat ja tulensammutin ovat
näkyvillä paikoilla. Tutustu etukäteen missä ne sijaitsevat jotta osaat hahmottaa niiden sijainnin omaan
venepaikkaasi nähden.

6.

Laiturin portti on pidettävä suljettuna ja lukittuna. Jäsen vastaa myös vieraittensa käynnistä laiturilla.
Koirien ja muiden kotieläinten tulee laiturialueella liikuttaessa olla kytkettyinä.

7.

Jollien ja muun irtotavaran säilytys laiturilla on kielletty. Tavarakärryt on säilytettävä niille varatuilla
paikoilla. Kärryn jättäminen laiturille naapuripaikan kohdalle on ehdottomasti kielletty.

8.

Vene on kiinnitettävä kahdella, joustimilla varustetuilla keulakiinnitysköysillä ja kahdella peräköydellä
niin, että vene ei kohtuuttomasti liiku sivusuunnassa. Tasaperäisessä veneessä takaköydet tulee olla
ristissä. Köysiä tulee kiristää kohtuullisesti koska vedenpinnan noustessa ja laskiessa köydet kiristyvät
ja kallistavat peräpaaluja. Venepaikan haltijan on säännöllisesti valvottava kiinnitysköysien kireyttä.

9.

Oman ja naapuriveneen suojaamiseksi on veneessä käytettävä riittävä määrä riittävän suuria
lepuuttimia. Lepuuttajien määrä riippuu veneen pituudesta, käytännössä niitä kuitenkin tulee olla
vähintään neljä (4). Muovipullo tai vanha autongummi ei ole lepuuttaja.

10. Jos jollia tai kumiveneitä säilytetään venepaikalla oman veneen lisäksi, on ne kiinnitettävä oman veneen
ja tolppien väliin niin että se ei vaikeuta muiden operointia. Mikäli jolla tai kumivene ei siihen tilaan
sovi sitä ei saa venepaikalla säilyttää. Veneen ja laiturin välissä jollan säilyttäminen on ehdottomasti
kielletty.
11. Sähkön käyttö huoltotoimiin on maksutonta. Maksetun sähkön käyttö veneen lämmitykseen ja koko
kesän kestävään akkujen lataukseen ei ole sallittu. Sähköjohtojen tulee olla ehjät ja ulkokäyttöön
tarkoitetut. Laitteissa tulee olla vikavirtasuojat. Sähkön käyttö ja käytönvalvonta on veneen omistajan
vastuulla. Akkulaturia ilman elektronista latausvalvontaa ei saa käyttää, lataus ilman valvontaa on riski.
Ole huomaavainen ja lopeta lataus heti kun akut ovat täynnä 24h latausta riittää mainiosti.
12. Seura ei vastaa mistään veneelle tai sen varusteille mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.
13. Venettä ei saa jättää venepaikalle talvikaudeksi muutoin kuin sopimuksen mukaan.
14. Mahdollisten pesunesteiden kanssa operoitaessa tai mahdollisia korjaustoimenpiteitä veneisiin tehtäessä
siitä ei saa aiheutua haittaa vesistölle eikä muille laiturissa oleville veneille ja henkilöille.
15. Karinkiertäjien venepaikoilla olevien veneiden tulee olla vakuutettuja.
16. Veneen omistajan on venettä vaihtaessaan, veneen mittojen muuttuessa, ilmoitettava siitä
laituritoimikunnalle. Olemassa olevien paikkaresurssien puitteissa Karinkiertäjät r.y. ei ole velvollinen
järjestämään isommalle tai enemmän syvyyttä vaativalle veneelle laituripaikkaa.
17. Näiden sääntöjen ja ohjeiden laiminlyönti ja noudattamatta jättäminen aiheuttaa hallituksen antaman
varoituksen ja jatkuessaan vakavan kirjallisen varoituksen ja sen jälkeen venepaikan menetyksen.
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TELAKAN TURVAOHJEET/SÄÄNNÖT
Seuraavat asiat tulee huomioida telakoidessa Karinkiertäjien telakka-alueelle:
1.

Telakalla olevien veneiden tulee noudattaa yhteisiä nosto- ja laskujärjestelyjä. Poikkeuksista
tulee neuvotella telakkamestarin kanssa hyvissä ajoissa. Veneen pidempiaikaisesta säilytyksestä
(kesän yli) tulee sopia erikseen telakkamestarin kanssa.

2.

Portti on oltava aina suljettuna, kun telakka-alueella ei työskennellä

3.

Veneen telakointia varten tulee olla kunnollinen venepukki, ei pelkkiä irtojalkoja.

4.

Veneen polttoainetankin tulee olla joko tyhjä tai täysi palokuorman pienentämiseksi.

5.

Raketit, soihdut, kaasusäiliöt, bensiinikanisterit, sytytysnesteet, asetoni y.m. palavat aineet tulee
viedä pois veneestä.

6.

Akkulaturi on oltava automatiikalla varmistettu. Akkujen miinusnavat on oltava irrotettuna.

7.

Lisälämmittimenä veneessä voidaan käyttää hyväksyttyä auton sisätilalämmitintä tai kiinteästi
asennettua sähköpatteria (maks. 800 W). Lisälämmitintä saa käyttää vain huoltotöiden
yhteydessä.

8.

Jatkojohtojen tulee olla ulkokäyttöön tarkoitettuja ja oikein mitoitettuja (riittävä johtimien
paksuus).

9.

Irtotikkaat tulee lukita lukolla ja kettingillä/vaijerilla venepukkiin, jotta ne ei ole varkaiden
käytettävissä.

10. Telakoidussa veneessä tulee olla nostohihnoja varten paikkamerkinnät.
11. Avotulta, kynttilöitä, myrskylyhtyjä ym. ei saa käyttää veneessä tai veneen/pressun alla.
12. Telakoidussa veneessä tulee olla vakuutus.
13. Kuumailmapuhaltimen, hitsaus- ja hiomakoneen käyttöä pitää valvoa henkilö, jolla on voimassa
oleva tulityölupa.
14. Kesällä alueella tulee noudattaa yleisiä pysäköintiohjeita.
15. Laiminlyönnin seurauksena on hallituksen antama varoitus ja jatkuessaan vakava kirjallinen
varoitus ja mahdollinen paikan menettäminen seuraavalle kaudelle. Vahinkojen sattuessa
mahdollinen vastuukysymys on selvitettävä.
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