
VARSASAAREN MAJALAISEN MUISTILISTA 

Tärkeitä päivämääriä 

- 10.6. Westendin rannassa olevat veneet on siirrettävä pois parkkipaikalta ja käännettävä käyttöön. 
Saaren puolella rantaan nostettavissa veneissä on oltava kesätarra. Omat laiturit on laskettava 
veteen. 

- 2.5. mennessä kesävesi aukeaa. Vesi suljetaan viimeistään lokakuun viimeisenä päivänä. 
- Pyhäinmiestenpäivänä Westendin rannassa säilytettävissä veneissä on oltava talvitarra. 

Päivystys yhdistyksen majalla 

- Hallituksen jäsenet päivystävät yhdistyksen majalla. Päivystysvuorolla voi ostaa venetarroja, hoitaa 
vuokrasopimusasioita sekä muita kesämajoihin ja saareen liittyviä asioita. Päivystysvuorot 
ilmoitetaan kauden alussa yhdistyksen verkkosivuilla sekä yhdistyksen majan ilmoitustaululla. 

Ilmoitustaulut 

- Yhdistyksen virallinen ilmoitustaulu on yhdistyksen majalla. 
- Yhdistys ilmoittaa toiminnastaan myös yhdistyksen verkkosivujen ilmoitustaululla. 
- Yhdistys voi lisäksi ilmoittaa toiminnastaan päälaiturin sekä vessojen ilmoitustaululla sekä 

Varsasaaren Facebook -sivuilla. 

Talkoot 

- Yhdistyksen hallitus kutsuu koolle useita talkoita kauden aikana. Talkoista ilmoitetaan yhdistyksen 
majan ilmoitustaululla sekä verkkosivujen ilmoitustaululla.  

- Talkoihin ovat tervetulleita kaikki majalaiset. 
- Yhdistyksellä ei ole talkoovakuutusta. 

Poimintoja järjestyssäännöistä 

- Hiljaisuus klo 23.00-07.00 välillä 
- Avotulen sytyttäminen kielletty. Tulen saa sytyttää vain tulisijaan. 
- Koirat on pidettävä kytkettyinä. Jätökset tulee kerätä. Koiraa ei saa päästää kytkettynäkään 

uimarannalle. 

Rakentaminen 

- Rakennustapaohjeessa on määrätty suurin sallittu majamitta. 
- Uutta majaa, suurempaa korjausta tai lisärakentamista suunnittelevan on ilmoitettava kirjallisesti 

asiasta hallitukselle. 
- Majan purkamisesta yhdistys laskuttaa rakennusjätemaksun. 
- Majan paikkaa ei saa omatoimisesti muuttaa. Hallitukseen on otettava yhteyttä, jos majaa on tarve 

siirtää. Siirtosuunnitelmille on saatava kirjallinen lupa lähinaapureilta. 

Ympäristö ja laiturit 

- Oman majan ja laiturin ympäristö on pidettävä siistinä. 
- Saareen ei ole lupa kiinnittää betoniponttonilaitureita.  
- Puita ei saa kaataa omatoimisesti. 
- Metsureiden kaatamia puita saa ottaa hyötykäyttöön. Ympäristö on siivottava ja syntynyt puujäte 

sekä risut on vietävä omatoimisesti kokkoon. 
- Luonnonympäristön muokkaaminen maastoa käsittelemällä on kielletty. 



Jätehuolto 

- Jätepisteiden lajitteluohjeita on noudatettava. Pakkaa jätteet tiiviisti. 
- Biojätteen hävittäminen maastoon on kielletty. Avokompostit ja tunkiot on kielletty. 
- Saaressa ei ole erillistä ongelmajätteiden keräyspistettä. Majalainen vastaa ensisijaisesti 

ongelmajätteen poisviennistä. Asiasta voi sopia myös huoltomiehen kanssa, jolloin yhdistys 
laskuttaa aiheutuneen kulun majalaiselta. 

Romuveneet 

- Yhdistys poistaa kaikki romuveneiksi luokitellut veneet sekä saaresta että Westendin rannasta. 
Romuveneen hävittämisestä syntyneet kustannukset laskutetaan veneen omistajalta. 
 

Westendin vuokraranta 

- Westendin rannan laituriin ei saa kiinnittyä.  
- Rannassa ei saa säilyttää isoja veneitä.  
- Rantaan ei saa kiinnittää poijuja. 
- Pysäköinti on sallittu pysäköintiluvalla. Lupa on oltava näkyvällä paikalla autossa. 
- Peräkärryjä ei saa pysäköidä alueelle. 
- Noudata vinopysäköintiä. 
- Rannassa ei ole jätehuoltoa. 

 


