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SUOJIEN OSUUS- JA KÄYTTÖSÄÄNNÖT 
 

Nämä säännöt on laadittu koskemaan Kallan Purjehtijoiden purjelauta- 

suojia, jotka on sijoitettu Keskuskarin veneilysatamaan 

vievän tien varrelta jakokunnalta rannasta vuokratulle alueelle. 

 

1. Purjelautasuojat ovat Kallan Purjehtijat r.y.:n omaisuutta. Seura  

vastaa niiden kunnossapidosta ja siirroista ranta-alueelle ja sieltä  

pois, kuten myös itse rakennuksen vakuuttamisesta. Kallan Purjehtijoi- 

den suojissa säilytettävää omaisuutta lukuunottamatta irtaimistoa ei  

ole vakuutettu, vaan jokainen suojassa omaisuuttaan säilyttävä vastaa  

itse sen vakuuttamisesta haluamassaan määrässä ja laajuudessa. 

 

2. Purjelautasuojien kunnossapidosta, siirroista ja niiden järjestyk- 

sestä vastaa seuran hallituksen nimeämä huoltopäällikkö. Huoltopääl- 

likkö pitää kirjaa paikkojen vuokraajista sekä huolehtii seuran suojassa 

säilytettävän omaisuuden asianmukaisen käytön valvonnasta. Huoltopäällikön 

määräyksiä varastojen käyttöön liittyvissä kysymyksissä on noudatettava. 

Näiden sääntöjen sekä huoltopäällikön ohjeiden ja määräysten noudattamatta 

jättämisestä voi  

asianomaiselle seurata purjelautasuojan käyttöoikeuden määräaikainen  

tai lopullinen menettäminen. Rankaisutoimista päättää seuran hallitus  

huoltopäällikön esityksestä. Päätökseen tyytymätön voi tuoda asian  

yleisen kokouksen käsiteltäväksi seuran sääntöjen määräämässä järjes- 

tyksessä. 

  

3. Lautapaikkojen käyttöoikeus on niihin paikan seuralta vuokranneilla seuran 

jäsenillä. Jokainen lautapaikka on nimetty ja mikäli sen haltija luovuttaa 

paikan pysyvästi tai tilapäisesti jonkun muun käyttöön, on tästä ilmoitettava 

huoltopäällikölle. Lautapaikkaa ei saa luovuttaa seuraan kuulumattoman 

käyttöön.  

 

4. Seuran hallitus vahvistaa ja perii vuosittain suojan paikkojen vuokran  

 

5. Purjelautapaikan vuokraajat saavat käyttöönsä suojan avaimen, joka on  

henkilökohtainen. Lisäavainten teettäminen ilman seuran lupaa ei ole sallittu. 

Avaimia on säilytettävä erittäin huolellisesti. Jos avain katoaa ja on ilmeistä, 

että sen väärinkäytön mahdollisuus on olemassa,  

muutetaan lukon sarjoitus ja hankitaan uudet avaimet kadottajan las- 



kuun. Kun paikasta luovutaan, tulee avain palauttaa huoltopäällikölle. 

 

6. Suojien ulkoisten ja sisäisten rakenteiden sekä niissä olevien ta- 

varoiden ja välineiden vahingoittuessa suojan käyttäjien toimesta, on  

vahinkojen korjaamisesta vastuussa ensisijaisesti niiden aiheuttaja. 

 

7. Välineitä pyitään säilyttämään pääosin sille vuokratussa paikassa. 

Huomioon ottaen seuraavat täsmennykset 

- Märkäpukuja ja tossuja ja trapetseja ei säilytetä suojissa jatkuvasti. 

- Lautapusseja ei varastoida jatkuvasti suojissa. 

- Laudoista otetaan evät pois varastoitaessa. Ei koske kitelautoja. 

- Suojissa säilytetään aktiivisessa käytössä olevia välineitä. 

 

7. Purjelautasuojat ovat Kallan Purjehtijoiden näkyvä mainos rannalla.  

Jokainen suojien käyttäjä on velvollinen omalta osaltaan huolehtimaan,  

että niiden hyvän sisäisen järjestyksen lisäksi myös purjelautasuojien  

ympäristö pidetään siistissä ja esittelykelpoisessa kunnossa. Ranta- 

alue on vuokrattu jakokunnalta seuran käyttöön, mikä antaa seuralle  

valtuudet ja velvollisuudenkin pitää rannan roskaajat kurissa. 

 

8. Näiden sääntöjen lisäksi huoltopäällikkö voi antaa yksityiskohtai- 

sempia ohjeita ja määräyksiä suojien käytöstä. Mikäli säännöistä  

ja/tai niiden noudattamisesta syntyy erimielisyyksiä, jotka eivät  

huoltopäällikön kanssa neuvottemalla ratkea, voi suojan käyttäjä vedo- 

ta asiassa ensin seuran hallitukseen ja sen jälkeen yleiseen kokouk- 

seen. 

 

9. Säännöt astuvat voimaan seuran hallituksen vahvistettua ne.  

Tällä korvataan suojia käyttöönotettaessa osittain kirjallisesti  

(22.1.1994) ja osittain suullisesti sovitut purjelautasuojien osuus- ja  

käyttösäännöt.   
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