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VUK:n Stångörenin urheilukalastustukikohdan käyttösäännöt

1. §

VUK-VSF omistaa Södra Jungsundin kylässä Köklotin (Kaukaluodon) ja Värlaxin pohjoispuolisessa
saaristossa koko Stångören-saaresta muodostuvan kiinteistön.
Nämä käyttösäännöt koskevat Stångören-saarta, sen rakennuksia ja muita rakenteita ja siellä olevaa
VUK:n kiinteää ja irtainta omaisuuutta.

2. §

Saaren ja sen varustuksen käyttöön ovat oikeutettuja kaikki yhdistyksen jäsenet tasavertaisesti
jäljempänä olevan mukaan.
Saari on tarkoitettu jäsenten vuokrattavaksi majailupaikaksi heidän tekemiään urheilukalastusretkiä
varten. Saarta ja sen rakennuksia ei ole tarkoitettu pitemmäksi lomailu- tai kesänviettopaikaksi.

3. §

Saareen saa ottaa mukaan enintään 4 lähiomaista ja enintään kaksi vierasta. Lähiomaiset sisältyvät
perus- ja vuosikäyttömaksuihin. Vieraista tulee maksaa lisäkäyttömaksu.
Lähiomaisiksi luetaan jäsenen avio-/avopuoliso tai muu jäsenen kanssa pysyvästi asuva henkilö, jäsenen
lapset, jäsenen alle 18-vuotiaat lapsenlapset, jäsenen vanhemmat ja jäsenen sisarukset.

4. §

Saaren, rakennusten ja varustuksen käytöstä peritään jäseniltä käyttö- ja muita maksuja, joista päättää
yhdistyksen sääntöjen mukaisesti yhdistyksen hallitus.
Mikäli yhdistyksen hallitus katsoo vierailun edistävän oleellisesti yhdistyksen toimintaa voidaan
käyttömaksuihin myöntää helpotuksia.
A. Yhdistyksen jäsenten käyttömaksut ja laituri- ja rantautumismaksut ovat vuonna 2015 seuraavat:
Lämmitettävän mökin peruskäyttömaksu (Koivunlehti ja/tai
30 euroa / 6 vrk
Väinölä)
Lämmitettävän mökin vuosikäyttömaksu (Koivunlehti ja/tai
Väinölä) - Vuosikäyttömaksua vastaava käyttövuosi on
120 euroa / käyttövuosi
kalenterivuosi; 1.1.-31.12.
Kylmän kesämökin käyttömaksu
15 euroa / 6 vrk
Laituri- ja/tai rantautumismaksu muille yöpyjille
5 euroa / hlö / alkava 24 h
Saunamaksu (muille kuin em. maksujen suorittaneille)
2 euroa / kerta / hlö
Kodan käyttö yöpymismajoitukseen
15 euroa / 6 vrk
Päivävierailijat, jotka eivät yövy käynnillään saarella tai
Vain mahdollinen saunamaksu, jos
veneessään
paikalla on avaimen haltijoita.
Hallituksen jäseniltä edellä mainitut maksut ovat 50 %:lla alennettuja.
Tukikohdan koordinointia hoitavalta rakennustoimikunnan puheenjohtajalta ei peritä em. maksuja.
B. Lisäkäyttömaksut viidennestä (5.) ja sitä useammasta lähiomaisesta ja vieraasta ovat vuonna 2015
seuraavat:
Lähiomaisesta suoritettava lisäkäyttömaksu
15 euroa / lisähenkilö / alkava 24 h
Vieraasta suoritettava lisäkäyttömaksu

5. §

15 euroa / henkilö / alkava 24 h

Tukikohdan asioita ja vuokrausta koordinoi rakennustoimikunnan puheenjohtaja. Hänen kanssaan
sovitaan etukäteen tukikohdan vuokrauksista ja hänelle ilmoitetaan etukäteen vierailut mökillä, jotta
tukikohdan käyttö sujuisi mahdollisimman sujuvasti.
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Rakennustoimikunnan puheenjohtaja pitää yllä mökin vuokraus- ja käyttölistaa. Listaan merkitään:
vuokrauspäivä, avaimen numero, vuokraajan nimi, vuokrausaika, matkapuhelinnumero vuokrausaikana,
vuokrausajan henkilömäärä, omaisten ja vieraiden nimet, vuokrauksen maksujen selkeä erittely
Mökin vuokraus- ja käyttölistan tiedot, maksuerittelyä lukuunottamatta, julkaistaan yhdistyksen gmail-tilin
kalenterissa, jotta jäsenet voivat etukäteen omatoimisesti tarkistaa vuokraustilanteen. Vuokraus- ja
käyttölista on linkitetty yhdistyksen kotisivuille ja Facebook-sivuille.
Rakennustoimikunnan puheenjohtaja raportoi hallituksen kokouksille Stångörenin käytöstä ja muihin
siihen liittyvistä asioista. Hän laatii kustakin kalenterivuodesta vuosiraportin seuraavan kalenterivuoden
ensimmäiselle hallituksen kokoukselle.
6. §

Lämmitettävän mökin peruskäyttömaksun ja vuosikäyttömaksun suorittajalle luovutetaan käyttömaksun
suorituksen ja kuittauksen jälkeen tukikohdan yleisavain.
Tukikohdan yleisvain lunastetaan joko yhdistyksen toimistolta (Kirvesmiehenkatu 13) torstaisin toimiston
päivystysaikana klo 17-19 tai Kumi-Järviseltä (Tiilitehtaankatu 47).
Hakijan tulee avainta lunastaessaan näyttää kuitti suorittamastaan kyseisen vuoden VUK:n
jäsenmaksusta.
Avain tulee palauttaa takaisin luovuttajalle/luovutuspaikkaan seuraavasti:
Peruskäyttömaksua vastaa saatu avain
7 vrk:n kuluessa sen saannista
Vuosikäyttömaksua vastaan saatu avain

31.12. mennessä

Myöhästymisestä veloitetaan uusi käyttömaksu.
Avaimia on viisitoista (15) kappaletta. Jos avain katoaa on kadottaja velvollinen korvaamaan uuden lukon
ja tarvittavan määrän avaimia yhdistykselle.
8. §

Lämmitettävän mökin peruskäyttömaksulla ja lämmitettävän mökin vuosikäyttömaksulla saa käyttää
saaren Koivunlehti- ja/tai Väinölä-mökkiä, Väinölän yhteydessä olevaa saunaa ja terassikeittiötä, kotaa,
katettua tulipaikkaa, telttapaikkoja, vessoja, laitureita ja muuta saaren varustusta yhtäjaksoisesti enintään
6 alkavaa 24 tunnin jaksoa. Koivunlehdessä on tilaa 7 aikuiselle ja Väinölän saunamökissä 4 aikuiselle.

9. §

Kylmän kesämökin käyttömaksulla saa käyttää yhtä kahdesta kylmästä kesämökistä, Väinölän
yhteydessä olevaa saunaa ja terassikeittiötä, kotaa, katettua tulipaikkaa, telttapaikkoja, vessoja, laitureita
ja muuta saaren varustusta yhtäjaksoisesti enintään 6 alkavaa 24 tunnin jaksoa. Kylmässä kesämökissä
on tilaa 2-4 aikuiselle.

10. § Laituri- ja/tai rantautumismaksun suorittaneet saavat käyttää Väinölän yhteydessä olevaa saunaa ja
terassikeittiötä, kotaa, katettua tulipaikkaa, telttapaikkoja, vessoja, laitureita ja muuta saaren varustusta.
Laituri- ja/tai rantautumismaksun suorittaneet voivat käyttää myös saunaa ilman saunamaksuja, jos
paikalla on samaan aikaan avaimen haltijoita.
11. § Päivävierailijat, jotka eivät yövy käynnillään saarella tai veneessään, voivat käyttää Väinölän yhteydessä
olevaa saunaa ja terassikeittiötä, kotaa, katettua tulipaikkaa, telttapaikkoja, vessoja, laitureita ja muuta
saaren varustusta mikäli niissä vain on tilaa sopimalla siitä paikalla olevien peruskäyttö- ja
vuosikäyttömaksun maksaneiden käyttäjien kanssa.
Päivävierailijalla on myös mahdollisuus saunoa saunamaksun suorittamalla mikäli saaressa on samaan
aikaan avaimen haltijoita.
12. § Mikäli mökeillä halutaan olla pitempään kuin 6 alkavaa 24 h jaksoa on etukäteen selvitettävä ja otettava
huomioon mahdollisten muiden jäsenten käytön tarve. Heillä on etusija edelliseen vuokraajaan nähden.
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Vuosikäyttömaksun suorittaneen tulee väistää tarvittaessa tarkoituksenmukaisesti ja erityisesti
yksityisyystarpeet huomioiden samanaikaista peruskäyttömaksun suorittanutta.
Väistäjällä on mahdollisuus sopimalla hyödyntää niitä osia mökeistä ja saaren varustuksesta, joita mökin
perusmaksun suorittanut ei käytä.
13. § Veneen laitureihin kiinnittymisessä etusijalla ovat perus- ja vuosikäyttömaksujen suorittajat ja sen jälkeen
laituri- ja/tai rantautumismaksun suorittajat.
Kodassa yöpymisen ei saa oleellisesti haitata sen muuta varsinaista päivä- ja iltakäyttöä.
14. § Päämääränä kaikessa käytössä on, että tukikohdan vajaakäyttöä vältetään yhteistyössä ja ”sopu sijaa
antaa”, jos ja kun tilaa on muillekin käyttäjille.
15. § Kenelläkään jäsenellä ei ole oikeutta varata etukäteen tiettyä paikkaa mökissä, venepaikkaa,
saunavuoroa tai muuta vastaavaa, vaan periaatteena on että se, joka on ”ensimmäisenä myllyllä jauhaa
ensimmäisenä jauhonsa”. Poikkeuksena on kuitenkin yhdistyksen hallituksen jäsen.
16. § Tukikohtaa voidaan vuokrata sopimuksen mukaan myös yhdistyksen ulkopuolisille yhteisöille, ryhmille ja
ei-jäsenille VUK:n sääntöjen mukaiseen urheilukalastusta edistävään toimintaan. Etusijalla ovat VUK:n
kanssa samaan keskusliittoon kuuluvat urheilu- ja vapaa-ajankalastajaseurat ja niiden jäsenet, erityisesti
nuorisojäsenet.
Muista vuokraajista, suuremmista ryhmistä ja pitemmistä vuokra-ajoista sovitaan erikseen.
Venekuljetukset järjestetään tarvittaessa sopimuksen mukaan.
17. § Vuokrauksesta ulkopuolisille päättää hallitus ja/tai sen valtuuttamat henkilöt hallituksen päättämien
periaatteiden mukaan.
Ulkopuolisille vuokrattaessa periaatteena on, että mukana on aina vähintään yksi yhdistyksen jäsen tai
se, että vuokralleottaja on muuten tunnettu ja omaa kokemusta Stångörenissä toimimisesta.
Vuokraaminen ulkopuolislle ei saa aiheuttaa omille jäsenille kohtuutonta tai jatkuvaa haittaa. Eli tällöinkin
pyritään välttämään tukikohdan vajaakäyttöä jolloin ulkopuolisilta käyttämättä jäävä osuus tulisi olla
tarkoituksenmukaisesti jäsenten vuokrattavissa ja/tai käytettävissä.
18. § Muille yhdistyksen ulkopuolisille yhteisöille, ryhmille ja ei-jäsenille, maksut ovat seuraavat:
• 20 euroa / hlö / alkava 24 h
• Aina vähintään 8 henkilön mukaan eli vähintään 160
euroa / alkava 24 h
Lämmitettävän mökin käyttömaksu
(Koivunlehti ja/tai Väinölä)
• Alle 18-vuotiaat:
− 10 euroa / hlö / alkava 24 h
− Aina vähintään 8 alle 18-vuotiaan henkilön mukaan
eli vähintään 80 euroa euroa / alkava 24 h
• 10 euroa / hlö / alkava 24 h
• Aina vähintään 2 henkilön mukaan eli 20 euroa / alkava
24 h
Kylmän kesämökin käyttömaksu

Kodan käyttö yöpymismajoitukseen
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Alle 18-vuotiaat:
− 5 euroa / hlö / alkava 24 h
− Aina vähintään 2 alle 18-vuotiaan mukaan eli
vähintään 20 euroa / alkava 24 h
10 euroa / hlö / alkava 24 h
Aina vähintään 2 henkilön mukaan eli vähintään 20
euroa / alkava 24 h
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Alle 18-vuotiaat:
− 5 euroa / hlö / alkava 24 h
− Aina vähintään 2 alle 18-vuotiaan mukaan eli
vähintään 20 euroa / alkava 24 h

19. § Saaressa on käsiteltävä tulta huolellisesti ja estettävä etukäteen palovaaratilanteiden syntyminen.
Avotulen teko on sallittu vain erikseen osoitetuilla tulentekopaikoilla.
Tupakointi on kielletty mökkien ja saunan sisätiloissa. Ulkonakin savukkeet on sammutettava huolellisesti
esim. tarkoituksenmukaisiin vesiastioihin.
20. § Ampumatarvikkeiden tai -aseiden tuonti, käyttö tai säilytys saaressa on kielletty.
21. § Kohtuuton häiriön tuottaminen saarella on kielletty. Muista olla avulias ja kohtelias toisia kohtaan – se
kasvattaa yhteenkuuluvaisuutta.
22. § VUK:n soutuveneiden käyttö on sallittu vain saaren lähivesillä ja niitä säilytetään aina yöt saarella.
23. § Saaren vieraskirjaan kirjataan aina tuloajat, lähtöajat ja kaikki käyttäjät. Matkan tarkoitus, saalistiedot ja
säätiedot yms. toivotaan myös kirjattavan.
24. § Saarella on noudatettava siisteyttä ja ympäristö on pidettävä puhtaana. Kaikki omat roskat, purkit, pullot
ym. jätteet on vietävä mukana pois saarelta poistuttaessa.
Kalanperkuujätteitä ei saa jättää mökkien ja laiturien rantaan tai rantavesiin. Ne on vietävä kauemmaksi
niitä hyödyntävien eläinten ruoaksi mikäli saaressa ei ole käytössä kompostia.
25. § Talkoopäivinä ja mahdollisina saarella pidettävinä yhdistyksen juhlapäivinä ei jäseniltä peritä
käyttömaksua.
26. § Mökit, sauna ja muut saaren varustukset on käytön jälkeen saatettava samaan siistiin kuntoon kuin sinne
tultaessa. Lisäksi noudatetaan niistä annettuja muita, mm. mökeissä ja saunassa olevia, ohjeita.
On aina pilkottava ja kuljetettava saman verran puita sisällä oleviin puulaatikoihin, kuin on itse käyttänyt.
Eli laatikoiden tulee olla täynnä saaresta poistuttaessa.
27. § Mahdollisista puutteista, epäkohdista, vaaratekijöistä, sattuneista vahingoista yms. on ilmoitettava
välittömästi rakennustoimikunnan puheenjohtajalle.
28. § Yhdistyksen hallitus määrä tarvittaessa muut saarta ja sen varustusta koskevat säännöt ja tulkitsee
kaikkia niihin liittyviä seikkoja ja päättää niistä.
29. § Jos edellä mainittuja sääntöjä rikotaan tai välinpitämättömyydellä tai tuottamuksellisesti tehdään vahinkoa
saarelle ja sen varustukselle, tai yhdistykselle ja sen maineelle, on yhdistyksen hallituksella oikeus evätä
rikkomukseen ja/tai tuottamukselliseen tekoon syyllistyneeltä jäseneltä saaren ja mökkien käyttöoikeus.
Lisäksi hallitus voi vaatia kohtuullista korvausta rikkomuksesta tai vahingonteosta ja/tai jopa erottaa
jäsenen yhdistyksestä yhdistyksen sääntöjen mukaisesti.
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