NUMMELAN MOOTTORIKERHO RY 3/2018
NMK:n kerhotilojen käyttö- ja toimintaohjeet
1. Kerhotilojen käyttö
● kerhotilojen käyttö on tarkoitettu ainoastaan kerhon jäsenille. Muiden, kun kerhon
jäsenten
pyörien korjaaminen, pesu tms. kerhon tiloissa ei ole sallittua.
● aukioloajat, kerhotiloissa saa oleskella vapaasti 07.00 – 22.00 välisenä aikana,
perustelluista
syistä myös muulloinkin. Kerhon ovet on pidettävä ehdottomasti suljettuna klo 24.00 – 7.00
välisenä aikana (hälytykset)
● mikäli tuot tilapäisesti mukanasi jonkun esim. tutustumaan kerhon tiloihin, niin kirjaa ylös
ilmoitustaululta löytyvään listaan nimet. Listaan kirjataan isännän/emännän sekä vieraan
nimi. Isäntä/emäntä vastaa vieraistaan ja jos väärinkäytöksiä havaitaan, voidaan
kulkuoikeus
evätä.
● vierailija sitoutuu nimikirjoituksellaan noudattamaan myös NMK:n sääntöjä ja kerhotilojen
toimintaohjeita vierailunsa aikana.
● vierailijoille on suotavaa kertoa kerhon toiminnasta ja sen suomista mahdollisuuksista.
● ovet on lukittava aina, kun kerholta poistutaan. Kerhotilat on myös tyhjennettävä
ulkopuolisista henkilöistä, jos kerholle ei jää avainkortin omaavia henkilöitä
● tupakointi kerhon sisätiloissa on kielletty muualla kuin kylmän tilan tupakointipaikalla
● saunatilaa ei saa käyttää varusteiden kuivatushuoneena
● kerholle on asennettu nauhoittava videovalvonta
2. Korjaustoiminta
● tulityöt kerhotiloissa on ehdottomasti kielletty.
● pyörien käyttö sisätiloissa on sallittua vain pakokaasuimuria käyttämällä
● pyörien käyttö ulkotiloissa on sallittu samoin ehdoin kuin muutenkin tieliikenteessä on
määritelty (kesäaikana 2 min)
● pyörien pesu on sallittu vain sisällä pesupaikalla. Käytä aina biologisesti hajoavia
pesuaineita.
● Kerhon työkalujen käyttö on sallittua vain kerhon tiloissa. Ilmoita kerhoisännälle
rikkoutuneista työkaluista.
● jokainen siivotkoon omat jälkensä, myös pesupaikka!
3. Pyörien säilytys
● pyörässä pitää olla selkeästi omistajan yhteystiedot, bensatankki tyhjennettynä ja akun
napa irti. Muutoin pyörä voidaan poistaa sisätiloista.
● älä lukitse pyörääsi siten, ettei sitä pystytä tarvittaessa siirtämään
● pyörän tarpeeton säilyttäminen korjaustiloissa on kielletty
● jos pyöräsi tihkuu öljyä tai muita nesteitä hoida keräilyastiat pyörän alle
● kerholla ei saa säilyttää muuta kuin moottoripyöriin liittyviä tavaroita

4. Jätteiden käsittely
● jäteöljyt pakkasnesteet, jarrunesteet, akut, akkuhapot, renkaat ja öljyvahinkojen
torjumiseen käytetyt imeytysaineet ja muut ongelmajätteet jokainen toimittaa yleiseen
keräilypisteeseen (esim. ABC).
● muut kuin ongelmajätteet viedään pihalla olevaan roskalavaan.
5. Palavat nesteet
● bensiinin ja muiden palavien nesteiden säilytys sisätiloissa on ehdottomasti kielletty
● pyörien tankit on tyhjennettävä
● Kylmän tilan varastossa voi säilyttää väliaikaisesti pieniä määriä palavia nesteitä, nimellä
ja päivämäärällä varustetussa astiassa
● alkusammutuskalusto, kaikki kerhon sammuttimet soveltuvat öljypaloihin, käytä
mahdollisuuksien mukaan sammutuspeitettä

Hallitus 3.3.2018 – esitetty pikkujouluissa, vahvistettu vuosikokouksessa 5.4.2018

