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AMIGO II SÄÄNNÖT 
 
Veneen käyttötarkoitus on ensisijaisesti Kavassin apuveneenä. Toissijainen käyttö on 
seuran leirit, talkoot, seuralaisten sukellustoiminta ja sukellustoimen valmisteleva käyttö. 
Muusta käytöstä seuran hallitus päättää tapauskohtaisesti. Väärinkäytösten ilmaantuessa 
voidaan käyttöoikeus poistaa henkilöltä ilman varoitusta. 
 
Veneen käyttöoikeudesta päättää seuran hallitus. Käyttäjän pitää osata liikkua vesillä, 
käsitellä venettä ja osallistua veneen perehdytykseen. Veneen käsittelyyn järjestetään 
koulutusta. Veneen käyttäjä on Savonlinnan urheilusukeltajat ry:n aktiivinen toimintaan 
osallistuva ja tunnettu jäsen, 18v täyttänyt joka on saanut perehdytyksen ja oikeutuksen 
veneen käyttöön. Listaa apuveneen käyttäjistä säilytetään Kavassilla. 
 
Hätätilanteessa Kavassin ajovuorossa oleva kippari tai sukellusvanhin voi oikeuttaa 
tilapäisesti henkilön käyttäjäksi pelastustoimien ajaksi. 
 
Avaimet, karttaplotteri ja polttoainesäiliöt ja ankkuriköysi säilytetään Kavassilla. 
 
Ennen vesille lähtöä on selvitettävä sääennuste. Vesille ei lähdetä kovan tuulen varoituksen 
aikana ja sukellustoimintaa ei harjoiteta yli 10 m/s tuulen vallitessa. Vesille lähdettäessä 
kippari tekee alustarkastuksen, johon kuuluu moottorin, tekniikan ja veneen varustuksen 
tarkastukset. Kippari ohjeistaa vesille lähtijöiden tehtävät aluksessa, erityisesti 
irrottauduttaessa rannasta ja kiinnittymisessä laituriin. 
 
Vesillä liikuttaessa riskeinä on erityisesti veden varaan joutuminen. Seuralla on vain kipparille 
veneilyliivi, joten muiden veneessä olevien tulee käyttää omia veneilyliivejä (Kavassin 
pelastusliivejä ei saa käyttää kumiveneessä). 
 
Ankkuriin jätettäessä venettä ei saa jättää valvomatta sukelluksen aikana, vähintään yksi 
veneen käsittelyn taitava henkilö tulee olla jatkuvasti veneessä. Sukeltaja vedessä, A-lippua 
tulee käyttää sukellustoiminnan aikana, jotta muut vesilläliikkujat osaisivat pysytellä poissa 
veneen/sukeltajien läheisyydestä. Rantautuessa on käytettävä suurta varovaisuutta, jottei 
vaurioita veneen pohjaa. 
 
Lähtömaksu on vuorokausiperusteinen sekä lisäksi polttoainekulut. Lähtömaksu sen hetkisen 
hinnaston mukaan. Varauksesta tulee ilmoittaa rahastoinhoitajaa, jotta hän voi laskuttaa 
käytön. 
 
Vene palautetaan tankki/tankit täynnä, huom puhdas 98E. Tankin vajaaksi jättämisestä seuraa 
100€ sakkomaksu. Seuran viikkosukelluksella, leireillä, sekä talkoissa veneen polttoaineen 
maksaa seura ilman lähtömaksua. Muissa lähdöissä käyttäjät maksavat polttoaineen.  
Kavassin yksityisajossa apuveneen polttoaineet eivät sisälly Kavassin vuokraushintaan, 
vaan käyttäjä tankkaa apuveneen palauttaessa normaalisti. 
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Käytön jälkeen täytetään tankit (huom! Bensiiniä ei käsitellä veneessä), veneen lokikirja, 
johon merkitään kohde, osallistujat, ajotunnit sekä tankkausmäärä ja öljyn lisäykset. Siivotaan  
 
ja tyhjennetään vedet veneestä ja lukitaan(Huom! Päävirrat) ja palautetaan välineet 
Kavassille. 
 
Vioista/vahingoista ja puutteista pitää ilmoittaa heti Kavassin kipparille (pelkkä lokikirja 
merkkaus ei riitä). Jos veneen ajaa kiville tai vaurioittaa sitä törkeällä huolimattomuudella 
(ruorijuopumus, ajaminen kaasu pohjassa väylien ulkopuolella, yms). Silloin veneen 
vakuutuksen omavastuuosuus 420€ lankeaa veneen käyttäjän tai käyttäjien maksettavaksi. 
Korvausasioista päättää Savonlinnan urheilusukeltajat ry:n hallitus kuultuaan kipparin 
"meriselityksen". 
 
Savonlinnan Urheilusukeltajien hallituksella on oikeus muuttaa sääntöjä tarvittaessa. 
 
Veneen käytössä opastaa: 
Seuran nimeämä kippari 


