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Retkeilysatamien käyttöohjeet 
• TaPS:lla on kotisataman lisäksi omia satamapaikkoja Näsijärven reitillä. Satamat on tarkoitettu 

seuran jäsenten retkeilykohteiksi ja leiritoimintaa varten. 
• Satamien käyttöoikeus on seuran jäsenillä ja heidän vieraillaan. Jäsen on vastuussa vieraistaan. 

Jäsenyys on vaadittaessa todistettava hallituksen jäsenelle tai toimihenkilölle. 
• Rantautuessa on käytettävä lepuuttajia ja ankkuria, vene on kiinnitettävä hyvin ja on 

huolehdittava siitä, ettei aiheuteta toisille veneilijöille kohtuutonta häiriötä tai haittaa. 
Satamassa vierailevan, TaPS:n rekisteriin kuuluvan aluksen, on käytettävä seuran lippua ja 
noudatettava liputussääntöä. 

• Tukikohdissa olevat saunat ja majat ja käymälät ovat jäsenten yhteisessä käytössä. Yöpymistä 
tuvissa ja saunoissa on vältettävä ilman pakottavaa syytä. Telttailu alueilla on sallittua. 
Liikkumisessa suositellaan käytettäväksi olemassa olevia polkuja. 

• Saunomisesta tai yöpymisestä peritään seuran hallituksen erikseen vahvistama maksu. Käynti 
ilman yöpymistä tai saunomista on maksuton. Käyttömaksulla katetaan alueiden ylläpidosta 
aiheutuvat kustannukset. 

• Satamassa vierailtaessa on vieraskirjaan merkittävä ainakin aluksen ja kipparin nimi, muiden 
mukana olevien nimet ja vierailupäivämäärä.  

• Jokaisen vierailijan velvollisuus on suojella luontoa ja seuran omaisuutta, sekä noudattaa yleistä 
turvallisuutta, järjestystä ja siisteyttä. Lisäksi toivotaan noudatettavan toiset huomioivaa ja 
pursiseuran arvolle sopivaa käytöstä. 

• Vanhempien toivotaan kiinnittävän huomiota lastensa turvallisuuteen erityisesti grillipaikoilla, 
saunassa ja veden lähellä. 

• Lemmikkieläimet ovat tervetulleita, mutta omistajan on huolehdittava siitä, etteivät ne häiritse 
muita sataman käyttäjiä ja siivottava mahdolliset jätökset hoidetuilta alueilta. 

• Tupakoitsijoiden tulee huomioida muut ihmiset ja alueen siisteys. 
• Avotulen teko on sallittu vain tarkoitukseen varatuilla paikoilla, ottaen huomioon avotulen 

teosta annetut yleiset ohjeet ja varoitukset. 
• Metsästys- ja ampuma-aseen käyttö on kaikissa seuran satamissa kielletty. 
• Öljyn ja käymäläjätteiden päästäminen veteen on kielletty. 
• Jätehuollosta vastaa kukin vierailija osaltaan. Alueille ei jätetä minkäänlaisia jätteitä. 
• Lähtiessä on huolehdittava siitä, että tulet on sammutettu ja ikkunat sekä ovet suljettu. Kaikki 

kalusto ja välineet on järjestettävä säilytyspaikkoihinsa. 
• Näiden sääntöjen lisäksi voi seuran hallitus tai tukikohdan isäntä antaa erillisiä ohjeita tai 

määräyksiä. 

Näiden pelisääntöjen puitteissa, toivomme seuralaisilta kärsivällisyyttä ja 
suvaitsevaisuutta ja kanssaveneilijöiden yksityisyyden ja arvomaailman 
kunnioitusta.  
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