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Jäsentiedote, kevät 2020

Maailmaa piinaava koronapandemia aiheuttaa merkittäviä muutoksia
myös Ristiinan Pursiseuran toimintaan. Astuvan Ukon regatta, jollaleiri ja
kevättalkoot on peruttu. Myös muut tapahtumat tullaan perumaan niin
kauan, kun viruksen aiheuttama Suomen hallituksen määräämä
kokoontumisrajoitus estää tapahtumien järjestämisen.

Veneiden lasku ja katsastukset tullaan järjestämään poikkeusjärjestelyin.
Myös Korkia on jäsenistön käytössä, mutta rajoitetusti. Tässä
tiedotteessa julkistetaan Korkian poikkeusajan säännöt.

Saimaan pursiseurojen yhteiskäyttösatamien ”Veneilytukikohdat 2020”
-opasvihkonen menee painoon tällä viikolla. Vihkonen jaetaan
katsastuksen yhteydessä.

Veneiden lasku

Veneiden lasku järjestetään ennakkoilmoituksen mukaisesti lauantaina
16.5. alkaen klo 8.00 alueen eteläpäästä.

Jotta lasku saadaan toteutettua kokoontumiskiellon rajoissa, tulee
satamassa kerrallaan olevien henkilöiden määrää rajoittaa. Satamassa
suositellaan olevan venettä kohti enintään kaksi henkilöä. Turvaväleistä
huolehditaan ja turhaa oleskelua laskupaikalla vältetään. Liinojen
kiinnittämisessä autetaan naapuria tarpeen tullen, turvaväli huomioiden
mahdollisuuksien mukaan.

Käteismaksua ei kerätä, vaan maksu 65 € tulee olla maksettuna
etukäteen seuran tilille FI40 4165 0010 0320 04 verkkopankin kautta tai
MobilePay-maksuna (tunnus 38024). Syöttäkää lisätiedoksi maksajan
nimi, veneen nimi ja sana lasku. Jälkeenpäin perittävään maksuun
lisätään laskutuslisä.
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Pukkien pois kuljetus ja säilytys laskutetaan halukkailta syksyllä noston
yhteydessä.

Kanttiinia ei tänä keväänä satamassa ole.

Etelä-Savon paloturva Oy järjestää satamassa sammuttimien tarkastuksia
kolmena viikonloppuna seuraavasti:

Lauantaina 2.5. kello 10.00 – 12.00

Lauantaina 9.5. kello 10.00 – 12.00

Lauantaina 16.5. Kello 10.00  12.00

Mastonosturilla mastoja nostettaessa muistetaan turvavälit.

Koronatilanteesta johtuen, mm. yli 70-vuotiaiden ja riskiryhmän
karanteenit saattavat estää veneen kunnostamisen, laskemisen ja
käytön. Tämän vuoksi veneen voi poikkeuksellisesti jättää
satamakentälle kesän ajaksi.

Katsastukset

Veneiden katsastukset järjestetään poikkeuksellisesti etänä ja osittain
omatoimikatsastuksena. SPV on antanut ohjeet katsastustapahtuman
suorittamiseen. Tarkemmat ohjeet, kuinka käytännössä katsastus
seurassamme suoritetaan, saa suoraan seuran katsastajalta.

Jukka Häkkinen 040 5308 207

Jukka Laitinen 050 3520 453

Pasi Suhonen 0400 971927

Pekka Valtonen 040 5231 525

Markus Falck 0400 859571

SPV:n toimittama ohje:

Vuosikatsastusajankohtaa voi halutessaan jatkaa kesäkuun lopun jälkeenkin, kunhan
katsastusmerkintä tulee Suuliin syyskuun aikana.
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Vuosikatsastus videoyhteydellä

· Vuosikatsastus tehdään ensisijaisesti videoyhteyttä hyväksi käyttämällä niin, että
veneilijä ja katsastaja muodostavat kuvayhteyden matkapuhelimillaan.

· Veneilijä valmistelee veneen huolellisesti katsastusta varten niin, että hän pääsee
puhelimensa kameralla katsastettaviin kohteisiin vaivatta. Kaikki irtovarusteet tulee
ottaa ennen katsastusta valmiiksi esille ja mahdollisuuksien mukaan samaan paikkaan
esimerkiksi penkille tai pöydälle.

· Katsastaja pyytää veneilijää kuljettamaan kameran haluamiinsa kohteisiin ja tarkistaa
näin veneen ja varustuksen mahdollisimman tarkasti kuten vuosikatsastuksessa.

· Kun vuosikatsastus on näin valmis, veneilijä kirjoittaa katsastuslomakkeen ja
venetodistuksen sovittuun kohtaan katsastusluokan, päiväyksen ja tekstin
"omakatsastus" ja näyttää katsastajalle videoyhteydellä, että näin on tehty.

· Katsastaja merkitsee katsastuksen Suuliin tai kuten vuosikatsastus seurassa on
muutoinkin tallennettu.

· Seura toimittaa veneilijälle katsastustarran ja veneilijä kiinnittää tarran katsastajan
antamien ohjeiden mukaan, yleensä edellisen tarran päälle tai sen paikalle.

Vuosikatsastus ilman videoyhteyttä

· Kun videoyhteydellä tapahtuva katsastus ei ole teknisistä tai muista syistä mahdollinen,
keskustelevat veneilijä ja katsastaja ensin vuosikatsastuksen sisällöstä ja veneilijä tekee
ohjeiden pohjalta omakatsastuksen itse.

· Kun vuosikatsastus on näin valmis, veneilijä kirjoittaa katsastuslomakkeen ja
venetodistuksen sovittuun kohtaan katsastusluokan, päiväyksen ja tekstin
"omakatsastus" ja lähettää katsastajalle valokuvan, että näin on tehty. Ellei valokuvan
lähettäminenkään ole mahdollista, ilmoittaa veneilijä katsastajalle nämä tiedot
puhelimitse tai muuten seurassa sovittavalla tavalla.

· Katsastaja merkitsee katsastuksen Suuliin tai kuten vuosikatsastus seurassa on
muutoinkin tallennettu.

· Seura toimittaa veneilijälle katsastustarran ja veneilijä kiinnittää tarran katsastajan
antamien ohjeiden mukaan, yleensä edellisen tarran päälle tai sen paikalle.

Peruskatsastus

· Runkokatsastukset siirretään tarvittaessa syksyyn vesiltä noston jälkeiseen aikaan.
· Veneelle tehdään silloin kauden alussa vain vuosikatsastus edellä kuvatulla tavalla.

Katsastusmaksun voi maksaa seuran tilille ennakkoon, MobilePay-
maksuna tai tavattaessa käteisellä suoraan katsastajalle. Maksu on
peruskatsastuksesta 25 € ja vuosikatsastuksesta 20 €. Tilinumero on FI40
4165 0010 0320 04 ja MobilePay-maksun tunnus on 38024. Syöttäkää
lisätiedoksi maksajan nimi, veneen nimi ja sana katsastus.
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Korkian säännöt koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan aikana

Nämä säännöt ja ohjeet ovat voimassa niin kauan, kun Suomen
hallituksen poikkeustilalain nojalla asettama kokoontumiskielto on
voimassa.

RiPS ei estä käyttämästä Korkian tukikohtaa rantautumiseen
rajoitusaikana. Korkiassa saa siis vierailla. RiPS:n hallitus kuitenkin
suosittelee (erityisesti yli 70-vuotiaita ja riskiryhmiin kuuluvia), että
vierailuja Korkian tukikohtaan tulisi harkita huolellisesti.

Korkiaan ei saa tulla, jos joku miehistön jäsenistä tuntee olonsa sairaaksi.
Saaresta on poistuttava, mikäli joku miehistöstä sairastuu vierailun
aikana. Korkiaan ei saa myöskään tulla, jos on määrätty karanteeniin.
Korkia ei ole paikka, missä vietetään karanteenia.

Korkiassa ei järjestetä tapahtumia eikä talkoita poikkeustilan aikana.
Huolto- ja korjaustehtäviä voi jokainen vapaasti tehdä halutessaan
huomioiden turvavälit ja -ohjeet.

RiPS:n hallitus linjaa lisäksi seuraavat ohjeet ja rajoitukset Korkian
tukikohdan käytölle:

- On pysyttävä pääosin omissa veneissä. Vene katsotaan kotiin
rinnastettavaksi yksityiseksi alueeksi.

- Korkiaan suositellaan saapumista vain perhemiehistöllä.
- Vältettävä vierailuja toisten veneissä.
- On pidettävä riittävät turvaetäisyydet sekä ihmisten että veneiden

välillä.
- Huolehditaan hygieniasta, pestään kädet ja käytetään käsidesiä.
- Saunominen on toistaiseksi kielletty.
- Saunan padassa voi lämmittää tiskivettä. Tiskaaminen omilla

välineillä.
- Grillikatoksessa voi valmistaa ruokaa venekunnittain huomioiden

turvavälit. Ruokailu tapahtuu omissa veneissä. Myös ruoanlaitto
suositellaan tehtäväksi pääosin omissa veneissä.

- Mökissä huomioidaan turvavälit, kun käydään täyttämässä vieraskirja
ja maksamassa maksut. Muuten mökin käyttöä tulee välttää.

- WC:n käytössä erityisen hyvin huolehdittava hygieniasta. Käsienpesu
saippualla ja käsidesillä.
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- Noudatetaan viranomaisten antamia turvaohjeita ja määräyksiä.

RiPS:n hallituksen linjaamat ohjeet ja rajoitukset koskevat niin omia
seuralaisia kuin tukikohtayhteistyön seuralaisia tasapuolisesti.

Lisäksi huomautetaan, kuten valtioneuvoston verkkosivujen ukk-palstalla
todetaan, niin “Rajoitukset on tehty ihmisten suojelemiseksi, eikä
kenenkään tulisi pohtia, miten linjauksia voi kiertää.”

Saimaan pursiseurojen tukikohtien yhteiskäyttö

Kaikilla yhteiskäytössä mukana olevilla pursiseuroilla on omat säännöt
tukikohtien käytölle poikkeusaikana. Tiedossa on, että ainakin
Savonlinnan Pursiseura on sulkenut Kankaisen yhteiskäytön ulkopuolelle
pandemian ajaksi. Ennen vierailua toisten seurojen tukikohdissa, tulee
tilanne ja ohjeet lukea kyseisen seuran nettisivuilta.


