Venepaikan haltijan ohje

2020

HKL-kesämajat ry

Venepaikat
HKL-kesämajat ry:llä on Länsiulapanniemessä 3 pienvenelaituria, joissa
kussakin on 16 venepaikkaa. Kaikkiaan paikkoja on 48. Venepaikkojen
leveys on paikasta riippuen noin 230-300 cm. Aisat ovat viisi- ja kuusimetrisiä.
Vapaita venepaikkoja voi tiedustella yhdistyksen laiturivastaavalta. Paikat jaetaan jonojärjestyksessä. Mökkiläisillä on etusija paikkoihin suhteessa yhdistyksen ulkopuolisiin venepaikanhakijoihin.
Venepaikat ovat toistaiseksi voimassa eli niitä ei tarvitse hakea uudestaan vuosittain. Mikäli venepaikanhaltija haluaa luopua seuraavan kesäkauden paikasta, hänen tulee ilmoittaa siitä laiturivastaavalle viimeistään 31.12. mennessä.
Yhdistyksen hallituksella on oikeus purkaa sopimus venepaikasta, mikäli
venepaikanhaltija ei noudata ohjeita tai aiheuttaa muuta häiriötä.
Venepaikan vuosihinta mökkiläisille on 220 € ja yhdistyksen ulkopuolisille 320 € vuodessa. Venepaikkamaksu maksetaan keväällä.

Veneenlasku ja -nosto
Ramppi veneenlaskua ja -nostoa varten löytyy ykköslaiturin ja grillikatoksen välistä. Pienten veneiden nostossa apuna käytettäviä muoviputkia säilytetään tanssilavan alla pienen luukun takana.
Veneet tulee laskea vesille viimeistään
10.6. Trailerit ja venepukit tulee poistaa piha-alueelta myös 10.6. mennessä. Venepukkeja voi säilyttää wcrakennuksen takana olevassa aitauksessa.

Talvella veneitä on ollut tapana säilyttää tanssilavan
ympärillä. Paikat täytetään
tiiviisti.

Veneiden kiinnitys
Vene tulee kiinnittää takaa aisoihin sekä edestä laituriin siten, että vene
ei pääse hakkaamaan laituriin tai aisoihin kovassakaan aallokossa. Jokaisessa köydessä on oltava ehdottomasti kumijoustin. Ne pehmentävät
aallokon aiheuttamaa nykivää liikettä sekä estävät veneen, aisojen ja
laiturin ennenaikaista kulumista. Laiturikiinnityksessä voi käyttää myös
metallijoustinta.

Ranta-alueiden ja laitureiden siisteys
Laitureilla, ranta-alueilla tai grillikatoksella ei saa säilyttää mitään. Esimerkiksi kalastustarvikkeet säilytetään veneessä tai mökillä. Tanssilavan
alla säilytetään veneennostoputkia ja laitureiden ylläpidon varaosia.
Erityistä tarkkuutta on noudatettava siimojen ja verkkojen kanssa, sillä
ne ovat vaarallisia linnuille ja muille eläimille. Tupakannatsat eivät myöskään kuulu rantaluontoon.
Kalanperkuupaikka on grillikatoksen takana rannalla.

Veneiden ja laitureiden ylläpito
Sateiden aikaan on hyvä käydä tarkistamassa, ettei vene ole täyttynyt
vedestä, ja tarvittaessa äyskäröidä tyhjäksi. Sääennusteita kannattaa
seurata ja huomioida kovat tuulet ja myrskyt. Muulloinkin on säännöllisesti tarkistettava veneen ja kiinnitysten kunto.
Ylläpitoasioissa noudatetaan yhteisvastuullisuutta ja naapuriapua. Laituritalkoot järjestetään toukokuussa ja marraskuussa, jolloin lasketaan ja
nostetaan aisat. Lisäksi on tarvittava määrä laitureiden korjaustalkoita.
Mikäli veneilet vielä aisannostotalkoiden jälkeen, aisat on nostettava
omatoimisesti. Aisoja ei saa jättää jäätymään veteen. Aisat on numeroitu venepaikkojen mukaan.
Yhdistys ei vastaa mahdollisista myrskytuhoista, ilkivallasta tms. Venevakuutusta suositellaan kaikille veneilijöille.

Laiturivastaava
Laiturivastaava valitaan yhdistyksen syyskokouksessa. Hänen tehtäviinsä kuuluu muun muassa venepaikkojen jakaminen sekä laituritalkoiden järjestäminen.
Laiturivastaavana vuonna 2019
toimii Jyrki Luokkanen. Hänet
voi tavoittaa mökistä 469 tai
jyrki.luokkanen@gmail.com /
0440 74 87 96.
Laiturivastaavan apulaisena toimii Erkki Kangas, mökki 452 /
0440 395 643.

