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Pöytäkirja Sarvaston Venekerho ry:n hallituksen kokouksesta 06.04.2021 
 
Aika:  06.04. 2021 klo 18.00  
 
Paikka: SaVk kerhotalo + Teams-etäkokous 
 
Osallistujat: pj. Timo Mahlanen, Matti Valtonen, Harri Anttila, Teemu Kullas, Tea Uksila, Mika 
Latvasto, Heikki Koivula, siht. Juha Andelin 
 
AGENDA: 
 

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
Pöytäkirja hyväksyttiin. Urho on käynnistänyt sääntömuutoksen ennakkohyväksynnän 
PRH:n kanssa. 

 
2. Saapunut posti  
 Tarkistakaa omat lokerot, postia on lokerikossa. 
 
3. Jäsenasiat 

Laskutus, jatkossa veloitetaan aikaisemmin hyväksytty 15 €:n huomautusmaksu 
myöhästyneistä laituripaikkamaksuista. Huomautus maksamattomista laskuista 
tekstiviestillä hallituksen jäsenten toimesta jäsenille perjantaina 9.4.-21. Maksamattomat 
paikat laitetaan jakoon viikolla 15 ke 14.4.  
 
Uudet jäsenet (6 kpl) 
1431  
1432 
1433 
1434 
1435 
1436 
 

4. Solviken kiinteistövero korjaus 
 Ei käsitelty 
 

5. Solviken sauna 
Timber-hirsi on tiedottanut sauna olevan valmiina toimitettavaksi. Toimitus tapahtuu viikolla 
17. Saunan osien lähetyslista toimitetaan vastaavalle mestarille tarkistettavaksi. 

 Perustustyöt aloitetaan viikolla 15, jos jäätilanne sallii. 
 
6. Mastokatostyöryhmän perustaminen 

Työryhmän vetäjä puuttuu. Purjeveneen omistajille lähetetään kysely huhtikuun tiedotteen 
mukana veneen maston mitoista (säilytyspituus ja -leveys). Tehdään katoksen alustava 
suunnitelma ja pyydetään Virosta tarjous katoksen valmiista elementeistä. 
Alustava suunnitelma: Lyhyet mastot sijoitetaan kerhotalon kylkeen.  

 
7. Syyskokouksen järjestelyt ja ohjelmat, avustaa Jarmo Isotalo 

Tarkennetaan etäkokouksen toimintamallia ja äänestämistä kokouksessa Jarmon esityksen 
pohjalta. Hallitus toimii testiryhmänä. Jarmo ja Jussi tekevät esityksen menettelystä 
seuraavaan kokoukseen. 
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8. Toimikunnat 
 

8.1. Katsastustoimikunta 
Veneiden ulkopuoliset runkokatsastukset tarhoissa ovat meneillään. Mahdollisista puutteista ollaan 
yhteydessä veneen omistajaan. 
 
8.2. Satamatoimikunta 
Laiturivauriot korjataan, kun jäät ovat lähteneet. Junttaukset toteutetaan mahdollisimman nopeasti 
jäätilanteen mukaan. Veneen voi viedä laituriin ennen paalujen junttausta pakottavassa tilanteessa 
satamakapteenin (Harri Anttila) tai toimistonhoitajan (Jan Feodoroff) luvalla. 

 
8.3. Telakkatoimikunta 
Odotetaan jäiden lähtöä. Sarvastonlahden jäätilanne tarkistetaan 11.4., jonka jälkeen päätetään 
voidaanko ensimmäinen veneiden lasku toteuttaa 17.4. Muussa tapauksessa ensimmäinen 
veneiden lasku suoritetaan 24.4. 
 
8.4. Mastotoimikunta 
Edistetään kohdan 6. mukaisesti. 
 
8.5. Nuorisotoimikunta 
Perustoimintaa pidetään yllä kauden 2021 aikana. Avoimet jolla-tapahtuman toteutus 
vuosikokouksen suunnitelman mukaisesti. Huhtikuun tiedotteeseen tietoa miten jolla-tapahtumat 
toteutetaan. 
 
8.6. Saaritoimikunta 
Långö laitetaan valmiiksi kesäkäyttöä varten. Solvikenin saunan perusteiden valmistelu aloitetaan 
mahdollisimman nopeasti jäätilanteen salliessa. 
 
8.7. Tiedotus ja ideapankki 
Ei uutta kirjattavaa. 

 
9. Avoimet asiat 

 
9.1. Jäsenrekisteriselvityksen tilanne 
Antti Alestalo/venepaikka.fi esittelee palvelun seuraavassa kokouksessa. 
 
10. Muut asiat  
Koppeja ei myönnetä, jos jäsenillä on laskuja maksamatta, vaikka jäsennumero sen sallisi. 
Vuoden 2020 maksamattomia talkoomaksuja ei hyvitetä vuonna 2021. 
Kerholle tehdyn työn yhteydessä jäsenen maksamat materiaalihankinnat hyvitetään jäsenelle.  
Vartiointitarjous kaudelle 2021 on saatu, yksi käynti per yö, hinta 350 €/kk. Tilataan palvelu TC 
Kiinteistöturva Oy:ltä. 

 
11. Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen 
 
Seuraava kokous: 27.04.2021 klo 18.00 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45 
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Puheenjohtaja    Asianhoitaja 
Timo Mahlanen    Juha Andelin 
 

 

 


