
                     

Turun Työväen Pursiseura ry:n järjestyssäännöt

Turun Työväen Pursiseura ry:n satamana ja toiminnan keskuksena on 
Pitkäkari, jonka tarkoituksena on suoda satamapaikka seuraan 
rekisteröidyille veneille purjehduskauden aikana sekä seuran jäsenille 
mahdollisuus lepoon, rentoutumiseen ja virkistäytymiseen.

Näitä sääntöjä on noudatettava soveltuvin osin myös muilla seuran hallinnassa olevilla 
alueilla, kuin Pitkäkarilla.

Seuran alueilla suoritetaan seuraan kuuluvien veneiden telakointeja sekä talvisäilytystä.
Luvatta tai sopimattomiin paikkoihin sijoitettua omaisuutta voidaan siirtää ilman omistajan 
lupaa, mikäli se voidaan suorittaa vahinkoa aiheuttamatta.

1. Seura liputtaa Pitkäkarilla purjehduskauden aikana, mikäli siihen ei ole estettä. Piiparkarilla 
nostetaan viiri aina paikalla oltaessa.

2. Ympäristön rauhaa ei pidä häiritä äänekkäällä tai häiritsevällä käyttäytymisellä, eikä 
tarpeettomasti kovaäänisillä laitteilla tai työkoneilla.

3. Seuran jokaisen jäsenen on huolehdittava siitä, että alue kokonaisuudessaan pysyy siistinä
ja viihtyisänä, eikä seuran tai seuran jäsenten omaisuudelle aiheuteta vahinkoa. Kaikkien 
seuran jäsenten velvollisuus on huolehtia siitä, että seuran omaisuus säilyttää arvonsa ja 
palvelee kaikkia seuralaisia parhaalla mahdollisella tavalla. Jätteiden jättäminen maa-
alueelle ja heittäminen mereen on ehdottomasti kielletty.



4. Saaren kasvillisuutta ei saa vahingoittaa eikä raivata. Alueella ei saa suorittaa 
rakennustöitä ilman johtokunnan lupaa.

5. Erityistä varovaisuutta on noudatettava tulen käsittelyssä; avotulen teko on kielletty muualla
kuin sille osoitetussa paikassa.Tulitöissä on noudatettava Pitkäkarin tulityöohjetta ja 
telakkamestarin antamia määräyksiä.

6. Sataman toimintaa ja telakkalaitteiden käyttöä ja hoitoa valvovat satamamestari ja 
telakkamestari, jotka voivat antaa satamaa ja telakkaa koskevia ohjeita ja määräyksiä 
seuran nimissä.

7. Seuran johtokunta jakaa vene- ja talvisäilytyspaikat kaudeksi kerrallaan parhaaksi 
katsomallaan tavalla siten, että veneille osoitetut paikat ovat tarkoituksenmukaisia. Paikkoja
voidaan vaihtaa. 

Talvisäilytyskausi on 1.9.–25.6. Kesäsäilytys maissa vain johtokunnan luvalla.

8. Seura vuokraa jäsenilleen johtokunnan kulloinkin vahvistamin maksuin ja perustein ranta- 
sekä ulkopoijupaikat. Ranta- ja ulkopoijupaikkojen vuokraus tapahtuu purjehduskaudeksi 
15.4.–31.10. kerrallaan, kuitenkin niin, että vuokraaja saa entisen paikkansa lunastaa 
purjehduskauden alkuun mennessä, mikäli ei seura tarvitse aluetta omaan käyttöönsä. 
Seura vuokraa jäsenilleen säilytyspaikat sekä varastotilaa johtokunnan kulloinkin 
vahvistamin maksuin ja ehdoin.

9. Paikan vuokraaja hankkii omalla kustannuksellaan poijun, ankkuripainot, kettingin, köydet 
sekä muut kiinnitystarvikkeet ja vastaa siitä, että ne ovat tarkoitukseensa sopivat. Veneen 
omistaja vastaa sopimattomasta kiinnityksestä toisille veneille, seuran omaisuudelle sekä 
omalle veneelleen aiheutuneista vahingoista.

10. Veneen omistaja on itse vastuussa satamassa tai telakalla olevasta veneestään, seura ei 
vastaa veneelle eikä veneen toisille veneille myrskyn, tulipalon tai muun syyn 
aiheuttamista, tai telakoinnin tai vesillelaskun yhteydessä syntyneistä vahingoista. Seuran 
alueella säilytettävän veneen tulee olla vakuutettu.

11. Omistajan on huolehdittava siitä, että alus ja sen varusteet ovat hyvän merimiestavan 
mukaisessa kunnossa ja turvallisia.

12. Maasähkö- ja kaasulaitteiden tulee olla määräysten mukaisia, veneen omistaja vastaa itse 
niiden kunnosta. Telakka-alueella verkkoon kytkettyjä laitteita ei saa jättää vartioimatta.  
Laiturisähkön käytöstä veloitetaan johtokunnan vahvistama maksu.

13. Mikäli jäsen esim. myy veneensä tai ei laske sitä kesäksi veteen, on hänellä kuitenkin 
oikeus ko. paikkaan yhden vuoden ajan edellyttäen, että hän suorittaa vahvistetun vuokran 
määräajassa. Tänä aikana on seuralla kuitenkin oikeus osoittaa paikkaan vene 
lyhytaikaisesti, mikäli on tarvetta. Tämän tilanteen kulloinkin harkitsee satamamestari. Kun 
ensisijainen vuokraaja ilmoittaa satamamestarille tarvitsevansa ko. paikan omalle 
veneelleen, on paikka hänelle vapauduttava.



14. Sataman ankkuroitumis- ja laituripaikkoja ovat oikeutettuja käyttämään seuraan 
rekisteröidyt purje- ja moottoriveneet.                                                                                      
Vieraan purjehdus- ja moottoriveneseuran veneet ovat kuitenkin oikeutettuja käyttämään 
laituripaikkoja tilapäisesti vieraillessaan saarella. Vieraan veneen kuljettajan on 
pyydettäessä esitettävä todiste rekisteröimisestä ja veneen omistussuhteista.

15. Satama-alueella liikuttaessa ja laitureihin tultaessa ja niistä lähdettäessä on jokaisen 
noudatettava varovaisuutta ja valppautta vahinkojen välttämiseksi.

16. Aluksen nopeuden pitää olla sellainen, että alus on kaikissa tilanteissa hallittavissa ja ettei 
aluksen synnyttämä aallokko aiheuta vahinkoa laitureihin ja poijuihin kiinnitetyille veneille 
tai seuran omaisuudelle. Vahingon sattuessa on aluksen ohjaajan ilmoitettava siitä 
viipymättä vaurioituneen aluksen omistajalle ja johtokunnalle tai satamamestarille.

17. Seuran satamista käsin ei saa harjoittaa veneiden vuokraustoimintaa seuraan 
kuulumattomille.

18. Tupakointi on kielletty telakka-alueella ja seuran sisätiloissa.

19. Lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä, eikä juoksulankaa saa käyttää.

20. Nämä säännöt kumoavat aikaisemmat järjestyssäännöt (1972, 11.4.2000 ja 16.3.2016) ja 
poijusäännöt (11.4.1972) sekä Piiparkarin järjestyssäännöt (11.4.2000).
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