Pohjois-Päijänteen Pursiseura ry
Vahvistettu hallituksen kokouksessa 16.3.2015

NÄIN MEILLÄ KURKELASSA - OHJEET KÄVIJÖILLE
Pohjois‐Päijänteen Pursiseura ry:n tukikohta Kurkela on tarkoitettu jäsenille ja heidän vierailleen. Tukikohdassa yö‐
pyminen edellyttää katsastettua venettä. Myös muille järjestäytyneille ja aluksensa katsastaneille veneilijöille osoi‐
tamme vieraanvaraisuutta.
Perehdy Pursi‐Kurkelan pelastussuunnitelmaan tukikohdan ilmoitustaululla!
Pelastusveneen paikka on Tupsussa. Pelastusvenettä ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen!
Kiinnittyminen Kurkelan rantaan
-

toivotamme vieraat tervetulleiksi tutustumaan tukikohtaan
suosi rantautuessa poijukiinnitystä, laivat kiinnittyvät omalla ankkurillaan, eivät poijuun
anna tilaa myöhemmin saapuville ja avusta tulijoita rantautumisessa
aluksen jättäminen tukikohtaan ilman miehistöä yön yli on kielletty

Viihdymme Kurkelassa
-

hyvien tapojen vastainen tai loukkaava käytös ei kuulu Kurkelaan
muista, että Kurkela on yhteinen, ei oma lomapaikkasi eikä kotisatama
osallistu yhteisiin talkoisiin Kurkelassa ollessasi
jokainen vastaa tekemisistään, viimekädessä kuitenkin aluksen kippari vastaa miehistöstään ja vieraistaan
sytytä tuli vain grillikatoksissa tai savustuspaikalla – ole puitten kanssa säästeliäs
älä roskaa tukikohtaa ja sen ympäristöä
kalat perataan perkuupaikalla ja jätteet peitetään hyvin käymälän takana olevaan kompostiin
vältä tupakointia laitureilla – tumpit kuuluvat aina roskiin, eivät veteen tai maastoon
luvaton puiden kaataminen on ehdottomasti kielletty
käytä tarpeisiisi aluksesi wc:tä tai tukikohdan käymälää
käymäläjätteiden tyhjentäminen veteen on ehdottomasti kielletty
palauta yhteisessä käytössä olevat veneet ja laitteet käytön jälkeen omille paikoilleen
onkiveneiden paikka on rannassa lahukan laiturin takana
älä anna kotieläinten häiritä muita veneilijöitä – koirien paikka ei ole grillikatoksessa eikä saunassa
pyri lataamaan akut ajossa, lataustunti on klo 17–18
laiturirauha ja hiljaisuus laitureissa klo 23.00 – 8.00

Saunomme Kurkelassa
-

älä valtaa saunaa
saunavuoroista vastaa hallituksen jäsen aina paikalla olleessaan, muulloin venekunnat sopivat keskenään saunomisen järjes‐
telyistä ‐ ruuhka‐aikoina ovat käytössä miesten ja naisten saunavuorot
ensimmäinen saunan lämmittäjä tyhjentää aina tuhkalaatikon ulkona olevaan tuhka‐astiaan
muista ”lämmöllä” seuraavia saunojia ja täytä vesiastiat
viimeinen saunoja nostaa lauteet ylös kuivumaan

Ennen ankkurin nostoa
-

-

-

merkitse käyntisi tukikohdassa vieraskirjaan
maksa tukikohdan käyttömaksu (vieraat ja Kurkela‐tarran lunastamattomat jäsenet) lippaaseen ja kirjaa maksusi vihkoon
vie omat jätteesi pois (pullot, tölkit, lehdet, roskat jne.) – Kurkelassa ei ole jätehuoltoa
jos olet viimeinen lähtijä, tarkista tulisijat sekä veneiden ja ovien lukitukset

Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa määräaikaiseen tai pysyvään tukikohdan käyttökieltoon.
Päätösvalta asiasta on Pohjois‐Päijänteen Pursiseura ry:n hallituksella.
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