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KALMONKATISKAN VENE (Jkk/Ahven)
Käyttötarkoitus
Vene on tarkoitettu majan vuokralaisten virkistyskäyttöön ilman erillistä korvausta.
Vene on myös hoitokunnan jäsenten ja valvojien käytössä mm. kalastuksenvalvontaan. Lähtökohtaisesti venettä ei vuokrata erillisenä, mikäli toisin ei puheenjohtajien
päätöksellä ole sovittu. Muuhun mahdolliseen veneen käyttötarkoitukseen on käyttäjän hankittava kirjallinen lupa majan vuokrausvälittäjältä.

Veneen säilytys ja lukitus
Vene sijaitsee kalmonkatiskan vuokratontin rannassa Pielisjoen puolelle aallonmurtajan suojassa Ranturi venetelakan päällä lukittuna. (Veneessä nimikyltti: Jkk/Ahven).
Varusteet ja huolto
1. Airot (2 kpl), mela (1 kpl), ankkuri naruineen, äyskäri, pelastusliivit (2 aik.+2 las.).
Varusteet säilytetään puuvajassa, paitsi pelastusliivit majan lukitussa vieraslaatikossa.
2. Asiakas siistii veneen aina käytön jälkeen, lukitsee veneen ja palauttaa varusteet
alkuperäisille paikoilleen.
3. Ilmoita havaitsemistasi epäkohdista venevastaavalle:
Onni Hartikainen puh. 050-4326537 tai hoitokunnalle.

Veneen käyttöohjeet
1. Ottaessasi venettä käyttöön tarkista, että vene ja varusteet ovat listan mukaiset ja
käyttökunnossa. Kirjaa ja ilmoita puutteista venevastaavalle/ hoitokunnalle.
2. Tarkista, onko veneessä ilkivallan merkkejä ja että vene sekä muut tarvikkeet on
edellisten käyttäjien jäljiltä asianmukaisessa kunnossa:
- tavarat järjestyksessä/paikoillaan
- vene on puhdas
- veneen ja ranturin lukitus on kunnossa
3. Varusteet ovat selkeästi näkyvissä puuvajassa ja lisävarusteet (liivit) majassa luki
tussa vieraslaatikossa.
4. Käytön päätyttyä siisti veneen ja laita kaikki varusteet omille paikoilleen käyttöohjeen mukaan.
5. Lukitse vene ja huolehdi, että se sijaitsee riittävän ylhäällä vesirajasta.
6. Veneen ja ranturin lukitus on sarjoitettu majan avaimelle.

Huom. Ilmoitathan havaitsemistasi epäkohdista venevastaavalle
tai hoitokunnan jäsenille.
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Käyttäjän vastuu
Käyttäjä sitoutuu noudattamaan kalastuskunnan veneen käyttöä koskevia ohjeita.
Veneen käyttäjä on velvollinen suojelemaan sitä vahingolta.
Käyttäjä vastaa kaikista vahingoista, joita käyttäjän laitteet tai edustajat aiheuttavat
veneelle tai siihen kuuluvalle irtaimistolle normaalia kulumisesta lukuun ottamatta.
Korvauksen määrä esinevahingoissa on vähintään käypää uudishankinta-arvoa vastaava määrä.
Palaute
Anna palautetta veneestä ja sen käytöstä. Voit antaa palautteen suullisesti, sähköpostilla tai majalle asennettuun palautelaatikkoon tai vieraskirjaan. Näin voimme yhdessä kehittää toimintaa asiakkaiden parhaaksi.
Lisätietoja
Veneen käytöstä ja hoidosta antavat lisätietoja
Joensuun kalastuskunnan hoitokunnan jäsenet:
Hartikainen Onni

p. 050 432 6537

venevastaava

Hirvonen Eero
Lajunen Timo
Taivainen Raimo
Korhonen Toivo
Kettunen Matti

p. 0500 671 599
p. 050 577 3098
p. 050 567 8858
p. 0400 858 929
p. 050 539 4393

eero.hirvonen@jns.fi
timo.lajunen@jns.fi
raimo.taivainen@luukku.com
toivo.korhonen@joenisp.fi
kettusmatti@gmail.com
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