LOLA:n VILLAHDEN SATAMASÄÄNNÖT
1§ SIJAINTI
Villahden satama sijaitsee Orslandetin saaressa Inkoon kunnassa, Barösundin lossilta n. 3 km yksityistietä (Ramsjöntie), sitten oikealle (Kutterholmintie) ja uudestaan oikealle ( 59° 58,0‘´P;23° 55,8‘ I)
2§ VENEPAIKAT
Satamassa on neljä venelaituria – ykköslaituri, kakkoslaituri, ponttonilaituri sekä pikkulaituri. Satamassa on muutama vieraspaikka sellaisille seuran jäsenille, joilla ei ole omaa laituripaikkaa Villahdessa. Nämä paikat on selvästi merkitty.
LoLa:n hallitus myöntää hakijalle hänen veneensä koon tai jonkin muun syyn määräämän paikan.
Venepaikan anomukset on tehtävä vuosittain kirjallisesti satamakapteenille erikseen ilmoitettuna
ajankohtana. Hakumenettelystä ilmoitetaan Mini Loksodromissa tai seuran kotisivuilla
www.lohjanlaivurit.net. Venepaikan saa vuokrata vain Lohjan Laivurit ry:n ( LoLa:n ) varsinainen jäsen
tai "entisten sääntöjen mukainen ainaisjäsen", jonka omistama vene on rekisteröity LoLa:n venerekisteriin.
Vene on vuosittain katsastettava ja siinä on käytettävä LoLa:n perälippua. Vene on oltava vakuutettu. Venettä ei saa lukita laituriin huomioiden kuitenkin oman vakuutusyhtiön vakuutusehdot.
Hallitus voi halutessaan vuokrata venepaikan LoLa:n jäsenelle, joka kuuluu toiseen veneseuraan ja
jonka vene on rekisteröity tuon toisen veneseuran venerekisteriin. Mikäli vene katsastetaan tuon
toisen veneseuran toimesta, on veneen omistajan toimitettava kopio veneen katsastustodistuksesta
LoLa:n katsastuspäällikölle 30 kesäkuuta mennessä. Veneessä pidetään sen veneseuran perälippua
jonka venerekisteriin vene kuuluu, mutta veneen ollessa Villahdessa on siinä käytettävä joko LoLa:n
veneenomistajan viiriä tai tarraa.
Paikan saa hallintaansa aina vuodeksi kerrallaan, joten se on anottava joka vuosi uudelleen. LoLa:n
hallitus pidättää itselleen oikeuden päättää kenelle venepaikka myönnetään, etusijalla ovat kuitenkin
aina paikan edellisenä vuonna saaneet. Samoin hallitus pyrkii mahdollisuuksien mukaan välttämään
paikkojen vuosittaista vaihtumista.
Satamakapteeni voi antaa erityistapauksissa jäsenelle luvan pitää miehittämätöntä venettä laiturissa
ilman laituripaikkaa erikseen määrättyä maksua vastaan.
Jäsen voi kutsua ystävänsä veneineen vierailulle satamaan. Laituripaikasta tulee sopia satamakapteenin kanssa.
LoLa:n varsinainen jäsen tai "entisten sääntöjen mukainen ainaisjäsen", jolla ei ole venepaikkaa Villahdessa, voi yöpyä veneessä satamassa vierasvenepaikoissa tai satamakapteenin osoittamissa vapaissa paikoissa ilman yöpymismaksua (saunasta ja sähköstä maksetaan normaali veloitus).
3§ EDELLEENVUOKRAUS
Venepaikan edelleenvuokraus on kielletty. Mikäli paikan saanut luopuu paikastaan joko koko kesäksi
tai osaksi kesää, satamakapteeni päättää paikan uudelleen vuokraamisesta.
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4§ KATSASTUS
Veneen katsastus tapahtuu keväisin yhteiskatsastuksena tai pyytämällä erikseen katsastuksen joltakin katsastusmieheltä kulut korvaten. Katsastusajoista ilmoitetaan jäsenille MiniLoksodromissa ja
seuran kotisivuilla www.lohjanlaivurit.net.
5§ JÄRJESTYS
Veneiden kiinnityksessä on noudatettava satamakapteenin ohjeita ja hyvää merimiestapaa. Mikäli
jollia halutaan säilyttää maissa, on ne pidettävä satamakapteenin osoittamilla paikoilla.
Satamalahdella on verkkokalastus kielletty. Satama-alueella on liikuttava satamanopeuksia noudattaen, sekä muut veneilijät huomioiden.
Autot on pysäköitävä niille varatuille paikoille ja liian suurta väljyyttä välttäen. Tilapäinen pysähtyminen muualle on sallittu vain kuorman purkamista ja kuormaamista varten. Autossa on oltava selvästi näkyvillä pysäköintilupa, jonka venepaikan haltija saa satamakapteenilta. Pitkäaikaispysäköinti
tulisi tehdä peltopaikoille. Jäsenten vieraiden autoja ja Villahden ulkopuolisten seuran jäsenten autoja varten on saunan pukuhuoneen ilmoitustaululla tilapäisiä pysäköintilupia, jotka on sinne myös palautettava.
6§ VARTIOINTI
Mikäli hallitus katsoo tarpeelliseksi, järjestetään satamassa vartiointia, johon jokaisen venepaikan
haltijan on osallistuttava. Tarkemmat ohjeet antaa satamakapteeni.
7§ SÄHKÖ
Laitureilla on sähköpistorasioita. Avaimen saa satamakapteenilta ja sähköstä maksetaan hallituksen
määräämä veneilykausi- tai vuorokausimaksu.
Veneilykausimaksu (= ei koske talvikäyttöä) maksetaan laiturimaksun yhteydessä ja vuorokausimaksut kirjataan saunassa olevaan saunalistaan. Tehtyjen merkintöjen mukaan rahastonhoitaja laskuttaa
ne yleensä syksyllä.
Tarpeetonta sähkön käyttöä tulisi välttää. Sähkölämmittimien käyttö on kielletty. Miehittämättömässä veneessä ei saa olla sähköjohto kytkettynä. Muista sähkön käytöistä ja sähkömaksuista päättää
satamakapteeni tapauskohtaisesti ja niistä on sovittava etukäteen.
8§ SAUNA JA MÖKKI YM.
Satamassa olevaa saunaa ja saunamökkiä ei voi vuokrata itselleen. Isoa mökkiä voi vuokrata ja vuokraussäännöt löytyvät seuran kotisivuilta www.lohjanlaivurit.net. Rakennusten käyttöoikeus on kaikilla
LoLa:n varsinaisilla jäsenillä, "entisten sääntöjen mukaisilla ainaisjäsenillä", perhe- ja kunniajäsenillä.
Jäsen voi tuoda mukanaan kohtuullisen määrän vieraitaan. Saunavuoroista sovitaan paikallaolijoiden
kesken käyttäen saunan ulkoseinällä olevaa varauslistaa. Löylyvetenä on käytettävä makeaa vettä.
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Satamassa järjestetään talkoot keväällä ja syksyllä. Venepaikan saaneiden olisi suotavaa osallistua
sataman kunnostustalkoisiin.
Veneiden vesisäiliöiden täyttöä tulee välttää perjantaisin ja lauantaisin saunan vedenkäytön vuoksi.
9§ SIISTEYS
Sataman ja rakennusten käyttäjien on huolehdittava alueen siisteydestä. Polttopuita on jokaisen
käyttäjän tehtävä käytetty määrä. Sauna ja mökit on siivottava käytön jälkeen. Mökissä yövyttäessä
on käytettävä omia liinavaatteita.
Lemmikit on pidettävä pääsääntöisesti kytkettyinä ja etenkin yleisissä kokoontumispaikoissa muiden
veneilijöiden viihtyvyyden takaamiseksi. Samoin lemmikkien jätökset on ehdottomasti poistettava
kulkuväyliltä, pysäköintipaikoilta sekä muualta mistä niistä on ilmeistä haittaa.

10§ JÄTEHUOLTO
Jokainen vie omat roskansa pois alueelta, jätesäiliö on viranomaisten määräyksestä.
Jäsenten tulisi veneittensä septisäiliöitä tyhjentäessään suosia viemäriverkostoihin kytkettyjä tyhjennyspisteitä. Laitteiston käyttöpainikkeet ovat lukitussa kaapissa, jonka kannessa on laitteiston
käyttöohjeet. Kaappiin käy Villahden avain, sillä laitteisto ei ole tarkoitettu yleiseen käyttöön vaan
ainoastaan LoLa:n jäsenille.
11§ VASTUU
Alueen kunnossapito ja edelleen kehittäminen hoidetaan vuokranantajan, hallituksen ja satamakapteenin kanssa yhteistyössä.
12§ INFORMAATIO
Alueen ja rakennusten käyttäjien on seurattava saunan pukuhuoneen ilmoitustaulun tiedotteita ja
noudatettava kaikkia satamakapteenin antamia ohjeita. Ohjeita voi olla myös MiniLoksossa sekä seuran kotisivuilla www.lohjanlaivurit.net. Sataman kaikkien laitteiden käyttöohjeet löytyvät myös pukuhuoneesta.
13§ AVAIN
Sähköpistokkeiden ja ulko-ovien avaimet annetaan halukkaille LoLa:n varsinaisille ja ainaisjäsenille
hallituksen vahvistamia maksuja vastaan.
14§ MAKSUJÄRJESTELYT
Venepaikkojen vuosimaksut, yöpymismaksut sekä mökkien avaimen lunastusmaksut yms. määrää
LoLa:n hallitus vuosittain.
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Saunamaksut ja vuorokausittaiset sähkömaksut merkitään selvästi ilmoitustaululle. Rahastonhoitaja
laskuttaa maksut myöhemmin.
Venepaikan tilapäisen vuokrauksen hinnan määrää myös hallitus. Venepaikan tilapäinen vuokraus
tarkoittaa veneen pitämistä laiturissa miehittämättömänä, eikä yöpymistä laiturissa.
Saunamaksu ei koske seuran järjestämien yhteisten tilaisuuksien aikaista saunomista.
15§ LOLA:n OIKEUDET
LoLa:n hallitus pidättää itsellään oikeuden sanoa irti venepaikan vuosisopimuksen tai antaa jäsenelle
määräaikaisen tai pysyvän alueen tai rakennusten käyttökiellon, mikäli jäsen käyttäytyy alueella vastoin näitä sääntöjä tai hyviä tapoja tai aiheuttaa muille häiriötä.
Lohjan Laivurit ry
Hallitus
3.3.2014
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