Ristiinan Pursiseura ry:n (RiPS) ja Kivenlahden Venekerhon (KLV) tukikohtayhteistyömajojen
vierailusäännöt:

Säännöt on ratifioitu molempien yhdistysten hallitusten toimesta.

1§ SÄÄNTÖJEN TARKOITUS
Näiden sääntöjen tehtävänä on ohjeistaa vierailukäytännöt ja hinnoittelu RiPS:n ja KLV:n
yhteiskäyttömajojen osalta siten, että se helpottaa venematkailua, lisää aluetuntemusta, yhteistyötä sekä
luo ja ylläpitää hyviä ja vakiintuneita suhteita veneilyharrastuksen puitteissa toimivien seurojen jäsenten
välillä.
Tukikohtayhteistyön piiriin kuuluvat seuraavat tukikohdat ja majat:
RiPS

Iso-Korkia

Ristiina, Mikkeli

KLV

Bergelä

Inkoo

KLV

Stora Bredskär

Kirkkonummi

2§ SÄÄNTÖJEN SOVELTAMISJÄRJESTYS
Yhteistyön piirissä olevat yhdistykset määräävät omaisuudestaan ja sen käytöstä. Yhdistysten jäsenet eivät
voi vedota näihin vierailusääntöihin tilanteessa, jossa nämä säännöt ehkä ovat ristiriidassa yhdistyksen
omien sääntöjen ja määräysten kanssa.

3§ YHTENÄINEN KÄYTTÖOIKEUS
Yhteiskäyttötukikohtien käytössä noudatetaan vastavuoroisuusperiaatetta. Mikäli yhdistys haluaa
hyödyntää yhteiskäyttöseuran tukikohtaa tai seuramajaa, tulee heidän vastavuoroisesti sallia
yhteiskäyttöseuran jäsenten vierailut omaan tukikohtaan tai majaan niillä ehdoin millä ne on alempana
allekirjoitettu. Yhdistys, jolla on useampia kohteita voi sulkea osan kohteistaan halutessaan yhteiskäytön
ulkopuolelle.
Yhteiskäyttötukikohtien käyttöoikeus on kaikilla yhteiskäyttöseurojen jäsenillä, mikäli jäsenen oma seura ei
ole ilmoittanut jäsenelle, että yhteiskäyttöoikeus ei koske häntä. Jäsenyys yhteiskäyttöseurassa ei
automaattisesti tuo oikeutta seurojen yhteiskäyttömajojen käyttöön. Tukikohdan omistavan yhdistyksen
järjestyssääntöjen tai vastaavien käyttösääntöjen rikkominen voi johtaa käyttöoikeuden epäämiseen
yksittäiseltä yhteistyöseuran jäseneltä.
Seurojen tukikohtien yhteiskäytön edellytyksenä on jäsenyyden ilmaisu yhteiskäyttöseurassa.

Saavuttaessa yhteiskäyttötukikohdan satamaan on;
-

Käytettävä oman veneilyseuran veneilyseuralippua tai
aluksen, joka yleensä käyttää veneilyseuralipun sijasta Suomen lippua perälippunaan, on
käytettävä pursiseuransa veneenomistajaviiriä lippusääntöjen mukaisesti (Vuokravene
tms).

Epäselvissä tilanteissa jäsenyyden näyttövelvollisuus on vierailevan seuran jäsenellä.
Mikäli vierailun kohteena olevan yhteiskäyttömajan laituri- tai rantautumispaikat ovat täynnä tai
täyttymässä, on venepaikat pyrittävä järjestelemään hyvässä yhteishengessä niin, että kaikki veneet
mahtuvat satamaan. Viimekädessä etuoikeus satamapaikkaan on kuitenkin isäntäseuran jäsenellä.
Hätätilanteissa tai hätärantautumisessa tulee hädänalaisen venekunnan auttamiseksi arvioida etuoikeus
tarvittaessa väliaikaisesti uudelleen.
Yhdistys voi rajata ilmoittamansa ajanjakson yhteiskäytön ulkopuolelle esimerkiksi tukikohdassa
järjestettävän kilpailun tai seuran sisäisen tapahtuman ajaksi. Käyttörajoituksista informoidaan
yhteistyöseuraa hyvissä ajoin tiedottamista varten (Juhannusjuhlat tms).
Mikäli ennakkoon on tiedossa useita vierailijoita saapuvaksi samaan aikaan yhteiskäyttötukikohtaan
(Eskaaderit yms.) tai on tiedossa että tukikohdassa järjestetään toimintakalenterissa oleva tapahtuma,
tulee vierailusta ilmoittaa ja sopia etukäteen tukikodan isännän kanssa.

4§ VIERAILUAIKA
Yhteiskäyttöseurojen jäsenillä on oikeus vierailla yhtäjaksoisesti enintään 3-4 vuorokautta kohteessa.
Pidemmästä oleskelusta tulee sopia erikseen. Vierailun päätyttyä on vierailijan velvollisuus jättää tukikohta
vähintään samaan kuntoon, kun se oli vierailijan tullessa. Mieluiten jopa parempaan.

5§ VIERASKIRJA
Vierailijan tulee merkitä vierailunsa yhteiskäyttömajan vieraskirjaan ennen poistumistaan, mikäli vieraskirja
on saatavilla. Vieraskirjaan merkitään vähintään:
-

vierailuaika
veneen nimi tai rekisteritunnus
veneen päällikön nimi
seura
henkilömäärä

6§ VIERAILUMAKSUT
Vierailutukikohdan käyttömaksun ja palvelut määrittää isäntäseura itsenäisesti. Vuosittain isäntäseuran
vahvistama vierailumaksu sisältää laituripaikan ja saunamaksun. Mikäli saunaa ei kohteessa ole (Stora
Bredskär) tai vieraileva venekunta ei sitä käytä on pelkän laituripaikan osalta määrätty vierailumaksu
samoin perustein kuin edellä. Mikäli vierailija hyödyntää seuramajan muita maksullisia palveluja tulee niistä
suorittaa erillinen korvaus kuten isäntäseura ne kulloinkin määrää.

Vierailu- ja muut käyttömaksut on maksettava yhteiskäyttömajalla olevaan lippaaseen, pankkitilille tai
MobilePay mobiilimaksuna (Korkia).
Vierailumaksut 2020

Korkia, RiPS

10 €/vrk, sis. laituripaikan, saunan ja sähkön

Bergelä, KLV

10 €/vrk, sis. laituripaikan, saunan ja sähkön

Stora Bredkär, KLV

0€

7§ SAUNAN KÄYTTÖ
Vierailijoiden tulee selvittää vierailun kohteena olevan yhteiskäyttömajan ja sen hetkinen
saunomiskäytäntö ja -järjestys ja noudattaa sitä.
Korkiassa (RiPS) olevan paljun käyttö on sallittua vain isäntäseuran jäsenten paikalla ollessa.
Bergelässä (KLV) on huomioitava, että löyly- ja pesuvetenä on käytettävä kaivovettä.
8§ LEMMIKKIELÄIMET
Lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä yhteiskäyttömajojen alueella ja satamissa.

9§ JÄTEHUOLTO JA WC
Kaikki yhteiskäytössä olevat tukikohdat sijaitsevat saaressa eikä niissä ole järjestettyä jätehuolta. Jokainen
veneilijä vie roskat ja jätteet mukanaan. WC-tilojen käyttö kuuluu vierailuoikeuksiin.

10§ JÄTEVEDET
WC-vesien, pilssivesien yms. veteen laskeminen on ehdottomasti kiellettyä lailla koko Suomen alueella.
Veneestä laskettavien ns. harmaiden vesien osalta on yhteiskäyttömajoilla rajoituksia. Korkiassa (RiPS)
harmaiden vesien veteen laskemista tulee välttää. Saunarakennuksen yhteydessä on käytettävissä
tiskipaikka.

11§ VAHINGON AIHEUTTAMINEN TAI HAVAITSEMINEN
Mikäli vierailija aiheuttaa tahallaan tai tahattomasti vahinkoa yhteiskäyttömajalla on hän velvollinen
ilmoittamaan vahingosta mahdollisimman nopeasti isäntäseuralle ja korvaamaan vahingon.
Vahingonkorvauksissa noudatetaan Suomen lakia. Lisäksi toistuvissa tai vakavissa rikkomuksissa jäsen
saattaa menettää oikeutensa yhteiskäyttömajoihin, josta päättää vahingon aiheuttaneen jäsenen oman
seuran hallitus omien sääntöjensä mukaisesti ja keskusteltuaan ensin vahingon kärsineen seuran edustajan
kanssa ja kuultuaan vahingon aiheuttanutta jäsentä. Tukikohdan omistajaseura voi päättää käyttöoikeuden
menettämisestä omien sääntöjensä mukaisesti.

Mikäli vierailija havaitsee yhteiskäyttömajalla tapahtuneen vahingon, on hän velvollinen ilmoittamaan siitä
majan isäntäseuralle mahdollisimman nopeasti ja mahdollisuuksien mukaan rajaamaan lisävahinkojen
syntymistä.

12§ SÄÄNTÖJEN VOIMASSAOLO JA PÄIVITTÄMINEN
Nämä säännöt ovat voimassa toistaiseksi ja sääntöjä päivitetään tarvittaessa yhteistyössä kummankin
seuran hallitusten kesken.

