TURVALLISUUS
Verstas on kaikkien pursiseura Sindbadin jäsenien yhteinen työtila, veneilyharrastukseen
rajautuen. Siksi meillä on oltava yhteiset säännöt, joita kaikkien on myös noudatettava.

SÄÄNNÖT
1.Noudata sääntöjä sekä annettuja ohjeita. Älä ota riskejä . Käytä aina suojavarusteita ( kuulo
ja silmäsuojaimet).
2. Jos et tiedä tai muista kuinka menettelet käyttäessäsi koneita, varmista joltakin joka tietää
3. Ilmoita verstasvastaavalle kaikista rikkoutumisista tai poikkeavasti käyttäytyvistä laitteista.
Estä muita käyttämästä kyseistä laitetta merkitsemällä se selvästi” käyttökiellossa” lapulla.
Ilmoita myös aina ”läheltä piti” tilanteet, vaikkei vahinkoa olisikaan tapahtunut
4. Tupakointi ja avotulen teko verstaalla ja sen läheisyydessä on kielletty. Mikäli käytät
lakkoja, maaleja ja öljyjä, huomioi mahdollinen itsesyttymisvaara ja kaasuuntuminen. HUOM
kipinöintiä aiheuttavat työt ovat verstaalla kielletty ja kuumailmapuhaltimen käyttö vaatii
käyttäjältä tulityökortin.
5. Humalassa, krapulassa tai muutoin tokkurassa ei voi verstaalla työskennellä. Oman ja
muiden työturvallisuuden vuoksi on tärkeää, että kaikki ymmärtävät tämän.
6. Noudata siisteyttä ja järjestystä kaikessa työskentelyssä. Huolehdi, että käyttösi jäljiltä
verstas jää aina siistimpään kuntoon kuin se oli aloittaessasi. Älä levittele tarpeettomasti
muiden tielle tavaroitasi.
7. Kaikilla verstaan käyttäjillä tulee olla oma henkilökohtainen tapaturmavakuutus, joka
kattaa verstastyöskentelyssä mahdollisesti aiheutuvat tapaturmat ja vahingot. Tarkista
omalta vakuutusyhtiöltäsi vakuutuksesi sisältö ja kattavuus.
8. Pursiseura Sindbad ei ole vastuussa jäseniensä verstaalla käyttämien materiaalien tai
työkalujen vahingoittumisesta tai katoamisesta. Vahingon aiheuttaja vastaa itse toiselle
aiheuttamastaan vahingosta tai katoamisesta.
9. Verstaalla on ensiapukaappi sekä alkusammutusvälineistöä. Niitä saa käyttää, mikäli on
tarve
10. Verstasvastaavalla on oikeus puuttua väärinkäytöksiin.
Verstaaseen heitteillejätetyt ja merkitsemättömät projektit voidaan nostaa ulos roskakasaan,
mikäli tavaroiden omistaja ei huolehdi itse asioistaan.

ONGELMAJÄTTEET
Kaikkien öljyjen (mm pellavaöljy, ruokaöljyt) tai liuottimien käsittelyssä käytetyt rätit ja muut
työvälineet aiheuttavat palovaaran, eikä niitä saa laittaa tavalliseen roska-astiaan. Käytä
näille tarkoitettua erillistä jätesäiliötä.
Tyhjille ja vajaille maalipurkeille, spraypulloille ja muille ongelmajätteille on varattu erillinen
säiliö, johon ne tulee toimittaa. ÄLÄ heitä tavalliseen roskikseen mitään, minkä epäilet
täyttävän ongelmajätteen tunnusmerkit.
Lasikuidutustöiden tekeminen on verstaalla kielletty.
Asbestin ja asbestipitoisten materiaalien käsittely verstaalla on ehdottomasti kielletty.
Painekyllästetyn eli kestopuun käsittely on myöskin kielletty.

VAATETUS
Suosittelemme, että verstaalla käytettäisiin tukevia, tasapohjaisia ja umpinaisia kenkiä.
Sandaalit eivät suojaa jalkoja. Kiinnitä huomioita vaatteittesi työturvallisuuteen. Väljät
hihansuut, liian suuret työhanskat, kaulasta roikkuvat huivit tai hihnat ovat turha riski

LAPSET JA NUORISO
Lapset ja nuoriso ovat lämpimästi tervetulleita osallistumaan
verstaan toimintaan. Huoltajien tulee huolehtia heidän työturvallisuudesta ja ohjauksesta,
sekä vastata mahdollisissa vahingoissa seuraamuksista.

PÖLYTTÖMÄT PÄIVÄT
Jokaisen kuukauden viimeinen kokonainen viikko on ”esivarattu” maalaus ja lakkaustöille, eli
hommille, joissa on tärkeää, että tilassa ei pöllytetä samaan aikaan. Jokainen, joka haluaa näitä
hommia tehdä, varaa verstaalla näkyvissä olevaan kalenteriin omalla nimellään viimeiseltä
viikolta sopivat päivät. Varaus on hyvä tehdä ajoissa, jottei kenellekään tule yllätyksenä että
verstaalla on lakkaustyö käynnissä.
Tämä viimeisen viikon sääntö pätee aina, paitsi veneiden laskua edeltävänä kuukautena
johtuen mahdollisesta tungoksesta.

Osallistuminen verstastoimikuntaan
Kaikki aktiivit jäsenet ovat tervetulleita toimikuntaan kehittämään ja ylläpitämään verstaan
toimintaa. Halukkaat voivat ilmoittautua kulloinkin vuorossa olevalle verstasvastaavalle.
Verstasvastaavana 1.11.2013 alkaen toimii Kai Andersson/ 0503728996

