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KÄYTTÖSÄÄNNÖT

LAHJASAAREN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 2010 ->
1. Lahjasaari on Lounais-Suomen Partiosäätiön omistama Nauvon kunnassa Pensarin eteläpuolella
sijaitseva meripartiotoiminnan tukikohta, joka käsittää Häraholmin saaren itäpään, Långskäretin
saaren sekä kaksi nimetöntä saarta näiden edustalla.
2. Nämä säännöt koskevat kaikkia Lahjasaaren käyttäjiä.
3. Lahjasaari on lahjoitusvaroin hankittu tukikohta, joka on tarkoitettu lounaissuomalaisen
meripartiotoiminnan käyttöön.
4. Sataman käyttö on partioaluksille partiotoiminnan käytössä aina mahdollista. Sataman käyttö ei saa
häiritä saaressa samanaikaisesti tapahtuvaa muuta toimintaa. Sataman käyttö on maksutonta.
5. Sataman ja laiturin käyttö on varattu ensisijaisesti meripartiolippukuntien alusten käyttöön. Mikäli
laituriin on kiinnittynyt partiolaisen omistama yksityisvene, on se siirrettävä toiseen paikkaan.
6. Saaren käytöstä peritään vuosittainen lippukuntakohtainen käyttömaksu. Käyttömaksun suuruuden
päättää Turun Partiolaisten johtokunta vuosittain maaliskuun loppuun mennessä
meripartiolippukuntien ehdotuksen mukaan. Käyttömaksua vastaan lippukunta saa avaimen saarella
sijaitseviin kiinteistöihin.
7. Käyttömaksun lisäksi lippukuntaleirien ja muiden isompien tapahtumien järjestämisestä peritään
erillinen leirimaksu, jonka suuruuden Turun Partiolaisten johtokunta päättää meripartiolippukuntien
ehdotuksen mukaan vuosittain. Leirimaksu koostuu leiri- ja osallistujakohtaisesta maksusta.
Käyttömaksun maksaneet lippukunnat saavat perusmaksusta -50% alennuksen.
8. Saaren käyttäjien odotetaan osallistuvan aktiivisesti saaren kunnossapitoon, esim. talkoisiin.
9. Lippukuntaleirien ja muiden isompien tapahtumien ajankohdista sovitaan vuosittain maaliskuun
loppuun mennessä. Mikäli on tehty päällekkäisiä varauksia, jaetaan vuorot tasapuolisesti niiden
kesken, jotka eivät viime vuosina ole saaressa leiriä pitäneet. Varausten käytännön järjestelyistä
vastaa Partiotoimisto.
10. Jokaisesta käynnistä Lahjasaaressa tehdään merkintä saaressa säilytettävään vieraskirjaan.
11. Tulenteko on Lahjasaaressa sallittu vain sitä varten merkityissä paikoissa, noudattaen
paloturvallisuutta koskevia sääntöjä ja määräyksiä.
12. Jokainen saaren käyttäjä jättää saaren siistiin kuntoon ja vie pois Lahjasaareen tuomansa roskat.
13. Päihteiden käyttö Lahjasaaressa on kielletty.
14. Charter-purjehdusten ja vastaavien tapahtumien järjestäminen Lahjasaaressa on kielletty.
15. Meripartiolippukunnat esittävät Turun Partiolaisille vuosittain maaliskuun loppuun mennessä saaren
valvojan nimettäväksi vuoden pituiseksi toimikaudeksi. Meripartiolippukunnat vastaavat
valvojavuorojen tasapuolisesta jakamisesta esimerkiksi kiertävän listan avulla. Saaren valvojan
tehtävänä on valvoa saaren käyttöä ja kuntoa sekä järjestää tarvittavia talkoita tai vastaavia.
Valvojavuorosta huolimatta, Lahjasaaren jokaisella käyttäjällä on aina vastuu tekemisistään
saaressa. Vahingon aiheuttaja korvaa aiheutuneet vahingot tai korjauskustannukset veloitetaan
vahingon aiheuttajalta.
16. Näiden sääntöjen rikkomisesta voi Turun Partiolaisten johtokunta langettaa rikkojalle Lahjasaareen
määräaikaisen käyttökiellon.
17. Näitä sääntöjä voi Turun Partiolaisten johtokunta muuttaa tarpeen vaatiessa kuultuaan
meripartiolippukuntia.
18. Nämä säännöt kumoavat aiemmat Lahjasaarensaaren käyttösäännöt
Hyväksytty Turun Partiolaisten johtokunnan kokouksessa 02.02.2012 § 12.
Hinnasto 2010-12:

-

Käyttömaksu
Leirimaksu (ei km.)
Leirimaksu (km.)
Leiri osallistujamaksu
Saunamaksu (ei km.)

100 €
50 €
25 €
2€
20 €

Saaren valvoja 2010-12:

Kai Sinkkonen (0400-785 128)

vuosi
alkavalta 7 vrk
alkavalta 7 vrk
alkavalta 7 vrk
lämmityskerta

