
PikkuHopea, Piano ja HopeaHippu pariveneet
Keravan Urheilijoiden soutujaostolla on käytössä kolme yhteiskäyttöistä parisoutuvenettä, joita jaoston jäsenet voivat
lainata. Käyttö edellyttää KeUn jäsenyyttä ja soudun toimintamaksun maksamista, sekä pienveneiden käsittelyn
”pikakurssia”.

Pariveneet ovat mallia Ruud ja kilpakäyttöön suunniteltuja. PikkuHopean ja Hopeahipun ulkopinta on maalattu valkoiseksi
kaksi-komponentti maalilla ja vastaavasti sisäpuolella on kaksi-komponentti lakka. Pianossa on vastaavasti kaksi-
komponentti lakka molemmin puolin. Nämä pintakäsittelyt suojaavat veneitä paremmin lialta ja auringonvalolta kuin
perinteinen lakka. Veneissä ei ole perinteistä köliä ja tämä on yksi syy, minkä takia niiden käsittelyssä on oltava erittäin
varovainen venettä nostettaessa ja laskettaessa.

Veneille on rakennettu Gustavelundin rantaan säilytyskatos.

Varauskäytäntö

Veneille on luotu Google kalenteriin nimensä mukainen jaettu resurssikalenteri. Varaustilanteen näkee KeUn sivuilta Soutu
-> Harjoittelu osion lopusta. Varaukset kalenteriin kulkevat keskitetysti yhden pisteen kautta.

1. Varaaja tarkistaa kalenterista vapaan ajan

2. Täyttää sivulla olevan varauslomakkeen TAI lähettää tekstiviestin Penan numeroon 050-4802750

3. Pena lisää varauksen muutaman minuutin viiveellä kalenteriin jolloin se näkyy myös KeU sivulla olevassa näkymässä

Varauksen tehneen soutajan pitää olla tietoinen miten venettä käsitellään ja osata soutaa sitä. Vähintään toisen tulee olla
aikuinen tai varmistaa, että aikuisia on paikalla kun venettä otetaan alas/nostetaan ylös (esim yleisten harjoitusten
yhteydessä). Varauksen ehtona on myös, että vähintään toinen soutajista on soutanut seuran pienveneellä aikaisemmin.

Jos veneelle tehdään varauksia samalle illalle yleisten kirkkovene harjoitusten yhteyteen, on suositeltavaa, että varaus
laitettaisiin alkamaan hieman ennen yleistä harjoitusta. Näin venettä voidaan käyttää myös uusien soutajien
perehdyttämiseen mikäli kaikki eivät mahdu seuran kirkkoveneisiin. Jos kirkkovenetreeni alkaa klo 18 ja PikkuHopea on
silloin vapaana niin voidaan olettaa, että se on käytettävissä seuraavat kaksi tuntia ilman varausta. Jos veneellä soudetaan
ilman varausta niin Penalle tekstarille ilmoitus jälkikäteen suorituksesta. Kalenteri toimii samalla veneen lokikirjana.

Huomioitavaa

Vene suositellaan laskettavaksi oikeanpuolimmaisen laiturin kautta (mikäli mahdollista). Soutajien tehtävä on tarkistaa
veneen kunto ennen harjoitusta sekä sen jälkeen. Veneeseen sisälle saa astua ainoastaan kölipuun päälle, ei mihinkään
muualle. Kaikki havaitut naarmut tai kolhut on raportoitava välittömästi.



Soutajat ovat pääsääntöisesti itse vastuussa aiheuttamistaan vahingoista. Vene on pestävä ja kuivattava huolellisesti sekä
sisä- että ulkopuolelta suorituksen jälkeen. Varsinkin loppukesästä Gustavelundin rannan vesi ei ole kovin puhdasta, joten
puhdistus kannattaa suorittaa heti kun vene on saatu vedestä ylös ennen lian kuivumista kiinni.

Pienveneisiin on tulossa pikalukolliset jalkatuet, joten jalkatukien paikan voi säätää vasta vesillä. Veneessä, jossa ei ole
pikalukkoja, jalkatuen säätäminen tapahtuu 10mm lenkkiavaimella, ruuveja ei saa kiristää liian tiukkaan.

Veneen varustukseen kuuluu lisäksi

- 2 paria airoja + airontupet

- 2 kpl rullapenkkejä

- Hankaimen sokat

- Peili


