
Eden Saaripaikka ohjeet päivitetty 18.5.2015 

Perusajatus on, että kaikki viihtyvät Edenissä eli ohjeet on laadittu 
yhteiseksi hyväksi. Nämä ohjeet sallivat tervehenkisen ja asiallisen 
keskustelun sekä asioista sopimisen, kuten normaaliin elämään 
kuuluu, kun yhteisistä asioista sovitaan.  

1 Uppoumaltaan yli 8 tn veneiden on käytettävä ankkuria 
kiinnittymisessä. 

2. Veneiden välissä tulee käyttää riittäviä laitasuojia/ fendereitä. 
3. Oman seuran jäsenet saavat satunnaisesti tuoda mukanaan 

vierasveneen. Mikäli, laituripaikat loppuvat ovat vierasveneet velvollisia 
siirtymään ja kiinnittymään isäntäveneen perään. 

4. Saarikohteessa ei ole järjestettyä jätehuoltoa.  
Vierailijoiden tulee itse huolehtia tuomiensa tavaroiden/roskien 
poiskuljetuksesta alueelta. Jätteiden jättäminen saunalle tai grillille on 
kielletty! 

5. Kuivakäymälöiden siisteydestä huolehtiminen kuuluu käyttäjille. 
Kuivakäymälän tyhjennyksen kompostiin suorittaa tarvittaessa käyttäjä. 
Wc-paperin tuonti ei kuulu kerholle.  
Vinkki: käymälä on helpompi tyhjentää vajaana!   

6. Kulkureiteillä ja laiturialueilla lemmikkiä ei saa kytkeä siten, että se 
haittaa tai vaarantaa kulkemista. 

Lemmikkien omistajien tehtävänä on huolehtia lemmikkien jätökset 
pois oleskelupaikoilta ja kulkureiteiltä. Jätökset saa viedä vain 
kuivakäymälöiden luona oleviin käymäläkomposteihin. 

Lemmikkejä ei saa tuoda saunalle tai grillille. 
7. Saunapuut ovat puuvajassa. Grillissä käytetään rannalla olevassa 

katoksessa olevia puita tai maastosta haettuja. Katokseen on hyvä 
muistaa myös tehdä puhdetöinä puita 

8. Otetaan hauskanpidossa huomioon hyvät tavat ja huomioidaan 
kanssaveneilijät. Erityisesti yöaikana (klo 22–06) on laiturien 
läheisyydessä häiritsevä käyttäytyminen kiellettyä ! 



 Vantaan Veneilijät Ry 

 

www.vantaanveneilijat.com   

 

 

 

Saunaohjeet 
 
Yleiset saunavuorot 
 
Perjantaisin miesten vuoro on klo 19.00 - 20.30. Naisten vuoro on klo 
20:30- 22.00.  
 
Lauantaisin naisten saunavuoro on n. klo 16:00 -18.00. Miesten 
saunavuoro on n. klo 18:00 - 20.00.  
 
Mikäli, saunojia on paljon, jatketaan naisten vuoroa +1h ja/ tai miesten vuoroa +1h. 
Saunojat lisäävät lähtiessään puita pesään ja tiedottavat saunan vapautumisesta muille läsnäolijoille. 
 

Perhe / porukkasaunavuorot viikonloppuisin 
 
Porukkasaunan saunan maksu on 10€ / 1h ja peräkkäisiä vuoroja ei voi varata. Perhe sauna 
vuorot on käytössä viikonloppuisin yleisten vuorojen ennen ja jälkeen yleisten vuorojen 
seuraavan aikataulun mukaan. 
 
Perjantaisin  8-19 ja 22-24 
Lauantaisin  8-16 ja 20-24 
Sunnuntaisin 8-14 
 
Laskutus hoidetaan siten, että tehdyt varaukset merkitään saunavihkoon joka löytyy saunan 
pukuhuoneesta. Näiden merkintöjen mukaan kerho laskuttaa saunomiset kauden lopussa. 
 
Muistakaa porukkasaunomisissa saaren yleiset säännöt.  
 
Otetaan hauskanpidossa huomioon hyvät tavat ja huomioidaan kanssaveneilijät. Erityisesti 
yöaikana (klo 22–06) on laiturien läheisyydessä häiritsevä käyttäytyminen KIELLETTYÄ. 
 
Yleiset saunaohjeet 
 
Löylyvetenä saa käyttää AINOASTAAN MAKEAA vettä. Muuten kiuas ruostuu hetkessä! 
 
Pesuvesi lämmitetään saunan piipun ympärillä olevassa säiliössä, mihin vesi lisätään pesuhuoneen 
puolella olevan säiliön kautta. Lämmittäjien/saunojien tulee huolehtia veden lisäämisestä säiliöön. 
Tarkemmat ohjeet löytyvät pukuhuoneen seinältä. 
 
Saunan käyttäjät huolehtivat yhdessä saunarakennuksen ja terassin siisteydestä. 
 
Viimeiset saunojat huolehtivat saunan tuuletuksesta ja kuivauksesta. Saaren jäädessä tyhjäksi 
varmistavat viimeiset lähtijät, että saunan ovet ja ikkunat tulevat lukkoon. 
 
Saunapuiden pilkkominen kuuluu saunojille. Pienellä vaivalla pilkot muutaman halon liiteriin. Muista 
tuoda käyttämiesi puiden tilalle kuivia puita terassille sateelta suojattuun paikkaan. Metsästä 
vuokranantajan mailta voi hakea kaatuneita puita polttopuuksi. Kelottuneita pystyssä olevia puita EI 
saa kaataa. 
 
Hyviä löylyjä toivottaen: Vantaan Veneilijät RY:n Hallitus  

 


