
Kankaisten käytön rajoitukset ja ohjeet Covid-19-pandemian aikana 

Ensisijaisesti Kankaisten käytön rajoituksissa noudatetaan viranomaisten määräyksiä ja suosituksia, kuten 

muussakin elämässä pandemian aikana. Perusperiaatteena on, että huolehditaan hygieniasta, pidetään 

suojaetäisyys muihin ihmisiin, eikä poistuta kotoa sairaana tai koronavirukselle altistuneena. 

Saimaan pursiseurat ovat sopineet, että vierailuja yhteistyötukikohtiin tulee toistaiseksi välttää. Myös 

viranomaisten antamat määräykset voivat muuttua nopeasti ja näitä ohjeita joudutaan päivittämään. 

Näissä uusissa olosuhteissa otamme Kankaisissa käyttöön uudet säännöt, jotka ovat voimassa toistaiseksi. 

Jokaisen jäsenen tulee nyt varautua siihen, että sinne ei poikkeustilanteen aikana mahdu turvavälin 

varmistamiseksi samaa määrää veneitä kuin normaalisti sekä rajoituksia annetaan lisäksi saaressa 

oleskeluun. Näitä uusia annettuja ohjeita tulee jokaisen Kankaisiin saapuvan ehdottomasti noudattaa 

yhteisen turvallisuuden vuoksi. 

Erityisohjeet Kankaisten saareen: 

• Saaren käyttö katsotaan normaaliksi ulkona liikkumiseksi, joka on viranomaisten mukaan edelleen 

sallittua. 

• Yli 70-vuotiaiden saapumista ei haluta rajoittaa ja saareen saapuminen on kipparin vastuulla. Vene 

katsotaan kodinomaiseksi tilaksi, jolloin saaressa oleskelu on enimmäkseen veneessä. Ulkoilla voi 

samoilla ohjeilla kuin muuallakin. 

Pandemian aikana joudutaan antamaan seuraavia ohjeita ja rajoituksia: 

• Ethän tule saareen sairaana tai koronalle altistuneena. Sairastuessa poistutaan saarelta 

mahdollisimman pian. 

• Rantautuessa huomioi riittävä etäisyys naapuriveneeseen. Pyri kiinnittymään poijuihin väljästi, jotta 

riittävä suojaetäisyys veneiden välillä saavutetaan satamassa. 

• Saareen saavutaan vain perhemiehistöllä, ei kutsuta kavereita mukaan, eikä vierailla toisten 

veneissä. Sisätiloissa, grillikodassa ja saunassa on vain yksi venekunta kerrallaan. 

• Saaressa on riittävästi tilaa ylläpitää kahden metrin etäisyys muihin ihmisiin. Kunnioitetaan sitä! Ei 

kokoonnuta laiturille, grillikatoksiin, pöytiin eikä muuallekaan. Etenkin nyt laituri pidetään vain 

kulkuväylänä veneeseen. 

• Suojahansikkaiden käyttöä suositellaan ovia avatessa ja yhteisiä työvälineitä esim. kirvestä ja sahaa 

käytettäessä. Vieraskirjaa ei käytetä rajoitusten aikana. 

• Grillejä voi käyttää ruoanlaittoon. Vältetään tarpeetonta pintojen koskettelua ja suojataan tasot 

liinalla esimerkiksi grillatessa. Grillivuoroista sovitaan etukäteen.  

• Ison saunan käyttö ja yhteissaunat, talkoot ja muut tapahtumat perutaan, kunnes viranomaisten 

antama kokoontumiskielto on ohi. 

• Oman perheen kesken voi käyttää pikkusaunaa ja uida. Kukin saunoja huolehtii saunan siisteydestä. 

Saunoessa käytetään laudeliinaa ja ovenkahvat puhdistetaan oman vuoron alussa ja päättyessä. 

Saunasta lähtiessä lisätään kiukaaseen puita, huuhdotaan lauteet, tyhjennetään vesiämpärit ja 

pesuvadit ja nostetaan ne ylälauteille kuivumaan. Seuraavan saunavuoron alkuun pidetään 15 

minuutin tauko. 
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