TARUNIEMEN OHJESÄÄNTÖ
Taruniemen tukikohta on tarkoitettu
kaikille seuran jäsenille, seuran lipun
alla purjehtiville katsastetuille veneille
miehistöineen ja näiden vieraille.
Seuroihin kuulumattomille ja katsastamattomilla veneillä liikkujia neuvomme
tukikohtamme käyttöoikeudesta, sekä
Keitele-Päijänne vesistön seurojen
yhteisistä säännöistä.
Vierailijat/ tukikohtamaksu
Muiden seurojen jäsenet (10€/yö), voivat käydä maksamassa yöpymisensä Taruniemessä
(sisältää saunan) laiturin läheisyydessä olevaan laatikkoon.
Maksun voi maksaa myös suoraan seuran tilille FI56 5447 0620 0242 08
Vierailu Taruniemessä
Jokainen vastaa olemisestaan ja tekemisistään, viime kädessä kuitenkin sen aluksen
kapteeni, jonka miehistöön kuulut tai jonka vieraana olet.
Jos olet ainoa TePS:in jäsen paikalla, niin toimi isäntänä vieraille, sillä edustat seuraa.
Muistathan että paikka on jäsenten yhteinen, ei omasi. Huolehdi tukikohdasta kuitenkin
paremmin kuin omastasi.
Grillikota asiaa
Muistathan aloittaa grillaamisen tuhkanpoistolla grillistä, ettei arina pala.
Tuhkat sijoitetaan liiterin vieressä olevaan tynnyriin.
Grillissä poltetaan vain ”puhdasta” puuta ja EI heitetä grilliin esim. makkarapaketin
muoveja palamaan, ettei tule sivumakuja grillattaviin ruokiin.
Emme myöskään vie lemmikkejä grillikotaan.
Emme tupakoi grillikodassa.
Jokainen muistaa siivota jälkensä ruokailtuaan grillikodassa.
Grillikota on yhteinen olohuoneemme, pitäkäämme siitä erityisen hyvää huolta.
Ja muistetaan, grillikota on mainio hauskanpitopaikka.
Astioiden pesupaikka on liiterin takana. Emme laske astianpesuvesiä laiturialueelle!!!
Sauna
Sauna lämmitetään iltaisin.
Ruuhka-aikoina (esim 5 venettä tai enemmän) naiset ja miehet saunovat vuorotellen.
Muistathan aloittaa saunan lämmityksen tuhkanpoistolla kiukaasta, ettei arina pala.
Tuhkat laitetaan liiterin vieressä olevaan tynnyriin.

Saunatupa
Saunatupa on tarkoitettu yhteiseen käyttöön, saunan lämmitessä saunatupa on varattu
ainoastaan saunojille.
Saunatuvassa yöpymiseen tarvitaan lupa saaren isännältä (Hannu Junttila 0400286079).
Polttopuut
Taruniemessä polttopuut tehdään talkoilla. Tästä johtuen jokainen huolehtii että seuraaville
saunojille löytyy liiteristä saunan pesään sopivia polttopuita.
Jätehuolto
Jätehuoltoa ei Taruniemessä ole seuran puolesta järjestetty, näin ollen jokainen vie
tuottamansa roskat ja tyhjät juoma-astiat mennessään mantereella oleviin jäte- tai
kierrätysastioihin. Talousjätteitä emme heitä puuceehen.
Akkujen lataaminen
Välttämätön akkujen lataaminen veneen moottoria käyttäen suoritetaan maisemaristeilyjen
tai muun matka-ajon yhteydessä, ei Taruniemen laiturissa.
Lemmikkieläimet
Kaiken kokoiset ja ikäiset
lemmikkieläimet pidämme aina
kytkettynä.
Siivoamme tarpeen mukaan
myös lemmikkiemme jätökset.
Hiljaisuus
Laiturialueella alkaa hiljaisuus
klo 22.00 ja kunnioitamme
muiden halua käydä lepäämään ajoissa.
Lähtötoimenpiteet
Kaikki kuittaavat käyntinsä
saunatuvan vieraskirjaan.
Ovien lukitsemista emme voi
jättää vieraiden vastuulle,
joten viimeinen oman seuran
(TePS) jäsen huolehtii kaikki
ovet lukkoon ja tarkistaa, että
kaikki jää asialliseen kuntoon.
Silloin seuraavien on taas
hyvä tulla.
Tehin Pursiseura ry

