KAATIKSEN KENTTÄALUEEN
YLEISET SÄÄNNÖT 2.1

Johtokunta
KUOPION LENNOKKIKERHO KIHU RY

KUOPION LENNOKKIKERHO KIHU RY
Kaatiksen kenttäalueen yleiset säännöt 2.1

11.7.2021

versiohistoria
Versio
1.0
2.0
2.1.

päivämäärä
16.5.2018
2.5.2021
11.7.2021

Olennaiset muutokset
Alkuperäinen versio
Korjattu monelta osin vastaamaan ajankohtaista tilannetta
pikkumuutoksia liittyen ilmatiladokumentin uusimiseen

1

KUOPION LENNOKKIKERHO KIHU RY
Kaatiksen kenttäalueen yleiset säännöt 2.1

11.7.2021

KAATIKSEN LENNOKKIKENTTÄA LUE
Kuopion Lennokkikerho Kihu ry:n lennokkikenttäalueella ”Kaatiksella” voi harrastaa droneja, lennokkeja ja RC
autoja. Kenttäalue on jaettu osiin seuraavasti:

Katkoviivalla on merkitty Kihun hallinnoima kenttäalue.
Alue on jäsenten vapaassa käytössä ja sen ylläpito, korjaukset ja muutokset tehdään talkoovoimin. Alueelle
johtaa puomilla suljettu tie, johon jäsenillä on avainkoodi. Jokainen vastaa omalta osaltaan siitä, että kentät
ja rakenteet ovat turvallisessa kunnossa ja alue on siisti ja viihtyisä.
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KENTTÄOHJE
Tässä Kenttäohjeessa säädetään kentän yleisestä käytöstä. Ohje velvoittaa kaikkia alueen käyttäjiä ja siihen
tulee perehtyä huolellisesti ennen alueella toimimista. Kenttäohje ei käsittele lennätys tai
pienoisautotoimintaa, vaan niistä on olemassa erilliset ohjeet.
KÄYTTÖTARKOITUS
Kenttäaluetta saa käyttää ainoastaan harrastustoimintaan. Kaikki muu käyttö on kiellettyä ja vaatii Kerhon
johtokunnan myöntämän luvan. Alueella noudatetaan kulloinkin voimassa olevia lakeja ja määräyksiä.
KÄYTTÖOIKEUS
Kenttäalue on tarkoitettu Kerhon jäsenten käyttöön. Jäsenet saavat käyttää kaikkia kenttäalueen kenttiä
kerhon sääntöjen ja vuosikokouksen päättämien ohjeiden ja ehtojen mukaisesti.
Jäsenet voivat kutsua satunnaisesti kerhoon kuulumattomia vierailijoita tutustumaan toimintaan. Tällöin
kutsun esittänyt isäntä vastaa siitä, että vierailijat toimivat Kerhon kenttäohjeen edellyttämällä tavalla.
LOKIKIRJA
Kaikki kenttäalueen käyttäjät merkitsevät vierailunsa Kerhon lokikirjaan. Lokikirjan käytöstä julkaistaan
erillinen ohje.
LIIKKUMINEN
Ajoneuvoilla liikkuminen on sallittu alueelle johtavalla tiellä ja parkkialueella. Muilla alueilla ajoneuvolla ei saa
liikkua.
Kaatiksen alueella liikkuu myös sivullisia ihmisiä ja heillä on lupa siihen. Kerhon jäsenet voivat tarvittaessa
pyytää sivullisia poistumaan kerhon alueelta, joka on merkitty kuvaan katkoviivalla. Jäsenillä ei ole lupa estää
sivullisten liikkumista kerhon alueen ulkopuolella.
VASTUU TOIMINNASTA
Jokainen alueen käyttäjä toimii omalla vastuullaan. Käyttäjät tiedostavat sen, että lennokki- ja
pienoisautotoiminnassa syntyy vaaratilanteita, jotka voivat johtaa ihmisiin tai omaisuuteen kohdistuviin
vahinkoihin tai tapaturmiin. Kerho ei vastaa sattuneista vahingoista, vaan osapuolet sopivat niistä keskenään.
VAKUUTUKSET
Kaikilla kenttäalueen käyttäjillä tulee olla ns. kolmannen osapuolen kärsimän vahingon kattava
vastuuvakuutus. Sellainen voi olla esimerkiksi kotivakuutuksen vastuuvakuutus. Silloin kannattaa tarkistaa,
että siinä ei ole suljettu kyseistä harrastustoimintaa pois sen piiristä.
Kilpailuja varten vakuutukset ohjeistetaan erikseen.
Vakuutusta ei edellytetä niiltä, jotka osallistuvat kerhon puitteissa tapahtuvaan ohjattuun ajoharjoitteluun /
kokeiluun. Kerholla on vastuuvakuutus niihin tilanteisiin
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MELUN AIHEUTTAMINEN
Alueella ei saa käyttää laitteita, joiden ääni on erityisen voimakas. Polttomoottorilaitteet tulee varustaa
äänenvaimentimilla ja huolehtia siitä, että niiden äänenvoimakkuus ei ylitä yleisesti kohtuullisena pidettävää
tasoa
KÄYTTÖAJAT
Alueella voi käyttää polttomoottorikäyttöisiä tai muita äänekkäitä laitteita kello 10–22 välisenä aikana. Muita
laitteita voi käyttää ilman aikarajoitusta.
ALUEEN LUKITSEMINEN
Kenttäalueelle johtavalla tiellä on lukittava puomi. Varikkoalueella sijaitsevat kontit ja traktoritalli ovat
lukittavia. Kun alueella ei ole toimintaa, niin puomi ja rakennukset pidetään lukittuina.
Konttien ovissa on koodilukoilla varustetut avainkotelot. Niissä säilytettäviä avaimia ei saa viedä muualle eikä
kopioida.
Kerhon jäsenet saavat lukkojen avainkoodit käyttöönsä. Niitä ei saa julkaista eikä luovuttaa eteenpäin.
Viimeinen alueelta poistuja tarkistaa lähtiessään, että kentällä olevat rakennukset ovat lukossa ja laittaa
puomi kiinni ja lukkoon
OMIEN TAVAROITTEN SÄILYTYS
Kentän teräskontissa voi säilyttää Kaatiksella tapahtuvaan harrastustoimintaan liittyviä omia tavaroitaan sillä
edellytyksellä, että ne eivät vie kohtuuttomasti tilaa. Säilytettävät tavarat voivat olla esimerkiksi lennokkeja,
pienoisautoja, pakkeja ja työkaluja. Säilytys tapahtuu jokaisen omalla vastuulla. Kerho ei vastaa säilytettävistä
tavaroista.
Traktorikopissa säilytetään leikkuutraktoria ja muita alueen ylläpidossa tarvittavia välineitä ja tavaroita.
Kopissa ei saa säilyttää henkilökohtaisia tavaroita.
YLLÄPITO
Aluetta ylläpidetään jäsenten talkoovoimin. Kaikilla kenttäalueen käyttäjillä on velvollisuus osallistua
ylläpitoon. Kerhon johtoryhmä organisoi ylläpitotoimet. Sellaisia ovat mm. nurmen säännöllinen leikkuu.
Tämän lisäksi alueella pidetään kaikille yhteisiä talkoita, kuten esimerkiksi vuosittaiset kevättalkoot.
Mikäli ylläpidossa esiintyy ongelmia tai tilanne sellaista vaatii, niin Kerho voi määrätä poikkeavan menettelyn
ja ottaa sen käytäntöön missä vaiheessa kautta tahansa.
KILPAILUT JA TAPAHTUMAT
Alueella järjestetään kilpailuja, tapahtumia ja esimerkiksi koulutustilaisuuksia. Niiden yhteydessä on
mahdollista määrätä väliaikaisia kieltoja ja rajoituksia alueella tapahtuvalle toiminnalle.
SÄHKÖN KÄYTTÖ
Alue on sähköistetty ja jäsenet voivat käyttää sähköä akkujen lataamiseen tai muuhun harrastustoimintaan
liittyvään tarkoitukseen.
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Alueella satunnaisesti yöpyvät voivat käyttää sähköä myös asuntoautossa tai -vaunussa.
AKUJEN LATAAMINEN
Akkuja ladataan pääasiassa ulkopöydillä. Kontin sisällä voi myös ladata paloturvallisella alustalla. Akkuja ei saa
koskaan jättää lataukseen ilman valvontaa.
ALUEELLA YÖPYMINEN
Kenttäalueella olevissa kiinteissä rakennuksissa ja konteissa ei saa yöpyä.
Alueella voi yöpyä satunnaisesti teltassa, asuntovaunussa tai vastaavassa.
SIISTEYS
Kenttäalue pidetään siistinä. Kaikki roskat kuljetetaan alueelta pois tai laitetaan niille varattuihin roskaastioihin. Tupakointi alueella on sallittua. Tupakantumpit laitetaan niille varattuun astiaan. Niitä ei saa heittää
maahan.
Eri puolilla aluetta on kannellisia roska-astioita. Niissä pidetään jätesäkkejä ja vaihdetaan uusia tarvittaessa.
Täydet säkit suljetaan ja viedään niille osoitettuun paikkaan.
GRILLAUS, ELINTARVIKKEET JA HYGIENIA
Konteissa olevissa jääkaapeissa voi säilyttää elintarvikkeita omaan käyttöönsä. Jokainen huolehtii siitä, että
tuotteiden päiväykset ovat kunnossa ja poistaa vanhentuneet tai pilaantuneet elintarvikkeet itse. Kerho voi
poistaa elintarvikkeita jääkaapeista harkintansa mukaan.
Kerhon grillejä voi käyttää vapaasti. Kaasupullot suljetaan tai kaasuventtiili irrotetaan aina käytön jälkeen.
Grillit puhdistetaan lopuksi huolellisesti. Jos niissä grillataan erityisen rasvaisia tuotteita, niin rasva tulee
poistaa grillin rasvankeräyspelleistä ja kupeista. Muuten rasvan leimahtamisvaara kasvaa ja se voi aiheuttaa
tulipalon.
Kaikki jäte laitetaan roska-astioihin ja jäljet siistitään huolellisesti.
Alueella on sadevesien keräämiseen tarkoitettuja tynnyreitä. Niissä olevaa vettä voi käyttää esimerkiksi
käsien pesuun ja puhdistukseen. Vesi ei ole tarkoitettu juotavaksi tai esimerkiksi kahvin keittovedeksi.
Alueelle ei saa jäädä elintarvikkeita, niihin liittyviä pakkauksia tai muita roskia siten, että linnut ja muut
eläimet pääsevät niihin käsiksi.
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