Kymen Navigaattorit ry - Pitkäsaari
Kesäpaikan ohjeet
Missä, mikä ja miksi:
Karhulan edustalla sijaitseva Pitkäsaari on toiminut seuran tukikohtana jo yli 20
vuotta. Kaupungilta vuokrattu maa-ala, jolla sijaitsee kahdeksan yöpymiseen
soveltuvaa mökkiä ja keskusmaja, sekä kaksi puuceetä. Sauna sekä laiturien
läheisyydessä sijaitsevat grillikatokset jotka on tarkoitettu kaikkien yhteiseen
käyttöön. Saarella on myös hyvät ulkoilu- ja kalastusmahdollisuudet.
Näiden ohjeiden tarkoituksena on tukikohdassa käyvien seuran jäsenten ja heidän
vieraidensa yhteisen viihtyvyyden ja turvallisuuden lisääminen.
Kaikkien tulee kuitenkin muistin virkistämiseksi lukea ohjeet.

Kenelle tukikohta on tarkoitettu:
Tätä aluetta ovat oikeutettuja käyttämään seuran jäsenet sekä kohtuullisessa määrin
mukana olevat vieraat myös omilla veneillään. Jokaisella seuran jäsenellä tulee olla
veneessään aina seuran viiri tai perälippu näkyvillä. Jos jäsenellä on vieraita
mukanaan, on hänen toimittava näiden vastaavana isäntänä.
Lisäksi tilapäiset vierailut muiden seurojen perälipulla varustetuille veneille ovat
mahdollisia.

Laituriin kiinnittyminen:
Laiturit täytetään saapumisjärjestyksessä, erillisen ohjeen tai aluksen koon ja
syväyksen sallimissa rajoissa.
Poikkeuksena tilaisuudet, joihin odotetaan runsaasti veneitä, nimetään valtuutettu
”satamakapteeni” ohjaamaan rantautumista.
Veneen päällikkö on vastuussa tukikohtaan rantautuneen veneensä kiinnityksestä.
Vaaran uhatessa on kuitenkin jokainen tukikohdassa oleva velvollinen
osallistumaan apua tarvitsevien veneiden pelastustoimiin.
Hyvän tavan mukaista on avustaa saapuvaa ja lähtevää venettä.

Lemmikkieläimet:
Koirat ja muut kotieläimet on pidettävä kytkettyinä tai muutoin isäntänsä tai
emäntänsä välittömässä hallinnassa. Grillikatokseen ja saunan terassille ei ole
suotavaa tuoda eläimiä kytkettynäkään. Omistajan on huolehdittava myös, ettei
lemmikkien jätöksiä jää oleskelualueille.

Jätehuolto:
Pidä tukikohta ja ympäristö siistinä. tämä koskee koko Pitkäsaarta.
Vie roskat mukanasi, sillä Pitkäsaaressa ei ole järjestettyä jätehuoltoa.
Poltathan grillipaikkojen tulisijoissa vain puuta.
Käymälä- ja muidenkin jätteiden tyhjentäminen veteen on ehdottomasti kielletty.

Kalastus:
Virkistyskalastus mato-ongella, pilkillä ja virvelillä on sallittu seuran alueilla
voimassa olevan kalastuslain puitteissa.
Verkkokalastus on mahdollista seuran verkkokalastusluvilla.
Verkkojen puhdistus ja kalojen perkaaminen on suoritettava siihen varatulla
paikalla.
Metsästys ja ampuma- aseiden käyttö ja hallussapito seuran hallitsemilla maaalueilla on ehdottomasti kiellettyä.
Veneiden ja astioiden pesu:
Veneiden pesu on sallittu vain pelkällä vedellä.
Astioiden pesu tulisi suorittaa vain siihen varatulla paikalla maissa.
Harmaiden vesien laskemista suojaisaan laguuniimme tulee välttää.
Sesonkiaikana kymmenistä veneistä lasketut tiskivedet heikentävät osaltaan
vedenlaatua ja viihtyisyyttä.
Saunominen:
Kun kylpijöitä on vähemmän, paikalla olijat sopivat keskenään saunavuorot.
Ruuhka-aikoina sekä järjestettävien tapahtumien aikana saunavuorot toteutetaan
yhteisvuoroina. Parillisina päivinä miesten vuoro on ensin. Parittomina päivinä
naisten vuoro on ensin tai sopimuksen mukaan.
Muista aina lämmöllä seuraavia kylpijöitä lisäämällä ja tekemällä puita vähintään
sen mitä olet itse käyttänyt.
Järjestys:
Muiden paikallaolijoiden oikeutta rauhalliseen lepoon tulee kunnioittaa.
Kello 23.00 ja 08.00 välisenä aikana pyrimme välttämään turhaa metelöintiä
veneiden välittömässä läheisyydessä.
Muistathan että paikka on jäsenten yhteinen, ei omasi.

Huolehdi siitä kuitenkin paremmin kuin omastasi ja osallistu yhteisten alueiden
sekä tilojen kunnossapitoon ja siivoukseen.
Huomioithan liikkuessasi Pitkäsaaressa myös saaren muut asukkaat.
Jokaisen tukikohdassa vierailevan tulee noudattaa näitä ohjeita, sekä hyviä yleisiäja merimiestapoja.
Lopuksi:
Pitkäsaaren käytöstä voidaan periä vene-/ perhekohtainen käyttömaksu.
Hallitus voi tarvittaessa tarkentaa ja muuttaa näitä ohjeita.
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