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SAARIOHJESÄÄNTÖ 

 
Tässä ohjesäännössä ”saari” tarkoittaa kerhon omistamaa Kirkkonummen Hästö -saarella olevaa kiinteistöä 
Hästöudden 1:113 siihen liittyvine kalavesineen. 

 
1. Saaren käyttöön ovat oikeutettuja kerhon jäsenet vieraineen katsastetulla veneellä. Jäsenyys osoitetaan 

näkyvissä olevalla kerhon lipulla tai viirillä. 
 

Jäsenen venekunta on oikeutettu tuomaan vieraakseen yhden toisen venekunnan, ei kuitenkaan kerhon 
järjestämien tapahtumien aikana. 
 
Veneilykausi on kerhon lipunnoston ja -laskun välinen aika. Saarta voi käyttää myös veneilykauden 
ulkopuolella. 
 

2. Kukaan ei saa toiminnallaan häiritä muita saaressa olijoita. Erityisesti yöaikaan klo 23 – 07 on annettava 
rauha muille. 

 
3. Saaressa ei ole yleistä jätehuoltoa. Jokainen on velvollinen huolehtimaan saaren siisteydestä ja kaikkien 

omien jätteidensä poisviennistä. 
 

4. Kerhon toimihenkilöiden antamia ohjeita ja määräyksiä on noudatettava. Mikäli annettu huomautus ei 
tehoa tai rikkomus on vakava, käsittelee asian saaritoimikunta ja viime kädessä kerhon johtokunta. 
 

5. Venettä ei saa jättää saareen kiinnitykseen ilman valvontaa muuten kuin poikkeustapauksissa. Tällöin 
vene voi olla saaressa ilman miehistöä enintään kaksi (2) yötä peräkkäin. Viikonloppuisin venettä ei saa 
pitää saaressa ilman miehistöä kuin poikkeustapauksissa painavin perustein. 
 
Vene on kiinnitettävä hyvää merimiestapaa noudattaen rantaan tai laituriin niin hyvin, ettei se estä toisten 
veneiden saapumista tai lähtöä. Ankkurointi lahdelle ei ole sallittua kuin pakottavissa tapauksissa. 
Lepuuttajia on käytettävä.  
Veneen päällikön on varauduttava kaikkiin olosuhteiden muutoksiin ja toimittava ennakoiden sen 
mukaisesti. 
 

6. Veneen päällikkö vastaa siitä, että saaren majassa ja saunatuvassa pidettävät vieraskirja ja saunakirja 
varustetaan asianmukaisin merkinnöin venekunnasta ja vieraista. Päällikkö vastaa kaikista venekunnan ja 
vieraiden maksuista. Maksut laskutetaan jälkikäteen. 
Jos ilmoitukset jäävät tekemättä, on kerhon hallituksen tai saaritoimikunnan toimihenkilöllä oikeus korjata 
asia. 
 

7. Kerholla ei ole vakuutusta vahinkojen varalle. Kerho ei vastaa rakennelmien, kuten poijujen ja laitureiden, 
rakennusten tai työkalujen ja sähkölaitteiden puutteellisuuksista aiheutuneista vahingoista. Havaituista 
vahingoista yksityiselle tai kerhon omaisuudelle on ilmoitettava heti kerhon toimihenkilölle. 

 
8. Veneiden suurin sallittu nopeus satama-alueella on 4 solmua. 

 
9. Moottorien tarpeeton käyttö on kielletty. Välttämätön käyttö on sallittu klo 08 – 21. 

 
10. Ankkuroidun veneen tulee pimeän aikana käyttää ankkurivaloa. 

 
11. Yksityisen omaisuuden säilyttäminen majalla, grillikatoksissa tai muualla saaressa on kielletty. 

Kalastusvälineet säilytetään niille osoitetuilla paikoilla.  
Apuveneet säilytetään niille osoitetuilla paikoilla yhteyslaiturin pohjoispuolella ja ns. jollalaiturissa. 
Apuveneellä tarkoitetaan venettä, jota käytetään jäsenen varsinaisen veneen lisäksi kalastus- tai 
yhteyskäyttöön. Apuveneitä voidaan säilyttää saaressa myös talvikauden aikana. Kerholla on oikeus periä 
talvisäilytyksestä erillinen maksu. Kerholla ei ole vastuuta veneiden säilytyksestä saaressa.  
Maja, grillikatokset ja sauna on käytön jälkeen siivottava. 
Yöpyminen majassa on kielletty.  
Telttailu saaressa on sallittu. 
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12. Nuotion tekeminen on kielletty. 
 

13. Saaren kasvistoa ja eläimistöä on kaikin tavoin vaalittava.  
Puiden kaataminen ja muu luonnon vahingoittaminen on kielletty. 
Kotieläimet on pidettävä kytkettynä. 
 

14. Metsästys ja ampuma-aseiden käyttö on kielletty. 
 

15. Grillien, pariloiden, liesien ja tulipesien käytön jälkeen ne on välittömästi siivottava sekä kaasu suljettava. 
 

16. Saunan käytöstä ja kalastuksesta määrätään erikseen. 


