
SATAMASÄÄNNÖT  Kesäpäivän Pursiseura ry   9.4 2013 

Kangasalla Kummelinkujan satamassa sijaitsevat laiturit ovat Kangasalan kunnan (jäljempänä ’kunta’) omistuksessa olevat 
laiturit, joita Kesäpäivän Pursiseura hoitaa määräaikaisen vuokrasopimuksen mukaisesti (jäljempänä ‘seura’). 
 
1 §  

Jokaisen laitureilla ja satama-alueella liikkujan on noudatettava näitä sääntöjä. Seuralta paikan vuokrannut henkilö vastaa 

siitä, että myös hänen seurassaan olevat henkilöt noudattavat näitä sääntöjä ja ovat tietoisia näissä säännöissä 

määritellyistä vastuista. 

2 § 

Ennen kuin veneen voi tuoda laituriin, on venepaikan vuokran oltava kokonaisuudessaan maksettuna. Venepaikan 

vuokraaja sitoutuu vuokran maksaessaan noudattamaan näitä satamasääntöjä.  

Lukitusta laiturista paikan vuokranneille annetaan yksi portin avain. Vuokrasuhteen päättymisen yhteydessä 

palauttamattomasta avaimesta laskutetaan 100 euroa. 

Paikan edelleen vuokraaminen on kiellettyä. 

3 § 

Veneen saa kiinnittää ainoastaan seuran osoittamalle numeroidulle paikalle.  

Veneen tulee olla kiinnitetty asianmukaisesti ja hoidettu niin, ettei uppoamisvaaraa pääse syntymään.  

Laiturin ja veneen välinen kiinnitysköysi tulee varustaa joustimella ja vene laitasuojin. Lepuuttajat saa kiinnittää ainoastaan 

veneeseen. Laiturirakenteisiin ei saa kiinnittää mitään ilman seuran johtokunnan hyväksyntää. 

Kaikenlainen tavaran säilyttäminen laiturilla on kiellettyä. 

4 § 

Veneessä tulee olla näkyvillä sen nimi, rekisterinumero tai muu selkeä tunniste, jonka avulla voimme tarvittaessa tunnistaa 

veneen omistajan, esimerkiksi vaaratilanteissa tai myrskyllä. 

5 § 

Seuralla on laituritoiminnalleen vastuuvakuutus, mutta seura edellyttää, että veneet ovat veneen omistajan toimesta 

asianmukaisesti vakuutettuja. 

Kaikki toiminta laiturilla ja sen välittömässä läheisyydessä tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla.  

Seura tai sen johtokunta eivät myöskään vastaa vahingoista, jotka sattuvat veneille luonnonvoimien, ilkivallan tms. 

seurauksena. 

Seura varaa itselleen oikeuden pyytää veneenomistajaa esittämään kirjallinen todiste veneensä vakuutuksesta. 

6 § 
Seura varaa itselleen oikeuden ryhtyä veneenomistajan kustannuksella välittömästi tilanteen vaatimiin toimenpiteisiin, jos 
jonkin veneen todetaan voivan aiheuttaa vahinkoa henkilöille, laitureille, muille veneille tai ympäristölle, jos omistajaa ei 
tavoiteta. 
Hätätapauksessa seuran johtokunnalla on oikeus määrätä paikat tyhjennettäväksi myös veneilykauden aikana laiturin tai 
muiden rakenteiden korjaustöitä varten.  
Seura ei korvaa mitään kuluja veneen tilapäisestä telakoinnista, nostosta, siirrosta tai muusta vastaavasta aiheutuvia kuluja. 
Seura ei myöskään ole velvollinen osoittamaan korvaavaa paikkaa veneelle.  
Kauden venepaikkamaksusta palautetaan 10 % kertakorvauksena menetetyistä veneilypäivistä. 
 
Aaltojen tekeminen satama-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä on kiellettyä. 
 
7 § 

Seuran johtokunta jakaa paikat pääasiassa jonotusperiaatteella. Johtokunnalla on kuitenkin oikeus edistää jonossa 

nopeammin henkilöitä, jotka ovat tehneet seuralle huomattavan määrän talkootyötä esimerkiksi laiturin kunnostuksessa, 

tukikohtien rakentamisessa yms. 

Venepaikkahakemukset jätetään seuran kotisivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella.  

Vuokralaisen tulee ilmoittaa johtokunnalle luopuessaan venepaikastaan, vuokra on kuitenkin kausikohtainen. 

8 § 
Tätä satamasääntöä valvoo yhdistyksen johtokunta. 
Johtokunnalla on oikeus antaa näitä sääntöjä täydentäviä määräyksiä.  

Olennaiset muutokset näihin sääntöihin tehdään seuran varsinaisessa tai ylimääräisessä kokouksessa. 
 
Yhteystiedot ovat Kesäpäivän Pursiseuran kotisivuilla osoitteessa kesapaivanpursiseura.nettisivut.fi 
Kotisivuilta voi myös tulostaa jäsenhakemuksen, venepaikkahakemuksen tai satamasäännöt, sekä lukea vesistön 
tapahtumista. 

http://www.kesapaivanpursiseura.com/

