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SaVk-hallituksen kokous 
 
Aika:  17.08. 2021 klo. 18.00  
 
Paikka: SaVk kerhotalo + Teams-kokous 
 
Läsnä:  Timo Mahlanen (pj), Matti Valtonen, Harri Anttila, Heikki Koivula, Tea Uksila, 

Mika  Latvasto, ja Juha Andelin (siht.) 
Poissa:  Teemu Kullas 
 
 

1. Hyväksyttiin edellisten kokouksien pöytäkirja 
 

2. Saapunut posti, OK 
 
3. Jäsenasiat, uudet jäsenet 

1446 
1445 
1444 
1443 

 
4. Toimikunnat 

 
4.1. Solviken-projektin tilanne ja saaritoimikunta 

Saunan pystytys on loppusuoralla. 26.8. pidetään käyttöönottotarkastus. 
Hannu Keinänen hoitaa jatkossa alihankintatyön laskujen tarkistamisen. 
 

4.2. Katsastustoimikunta 
Kaikki tärkeimmät asiat on hoidettu kaudelta 2021. 
Yksi katsastusmies lopetti muuton vuoksi. 
Uusien katsastajien rekrytointi käynnistetään heti seuraavassa tiedotteessa. 
 

4.3. Satamatoimikunta  
Kaikki jäsenet, jotka ovat halunneet laituripaikan ovat sen saaneet kaudella 2021. 
Laiturit ovat kunnossa. 
Sarvaston lähestymisväylän tuntematon esine merkkautetaan Vesityöllä. 
Veneiden kiinnityksestä laitetaan ohjeistus seuraavaan tiedotteeseen. Vene kiinnitetään 
tolppiin keskivedellä knaapin korkeudelle, Tolppakiinnityksissä huomioidaan, että  
kiinnitysköysissä on löysää veden korkeusvaihteluiden varalle. Vaarana on tolppien 
kaatuminen veden pinnan tason muuttuessa etenkin syysmyrskyt voivat vaikuttaa nopeasti 
veden tasoon. 
Syksyn jätemetallikeräys on peruttu koronatilanteen takia. 
 

4.4. Telakkatoimikunta 
Nostopäivät syksyllä 2021 ovat  25.9. ja 9.10 ja 23.10. ja 30.10.  
Mastot nostetaan viikkoa ennen keskiviikkoisin 22.9. ja  6.10. ja 20.10. ja 27.10. 
Syystalkoisiin pyydetään kaupungilta jätelava 
Telakkapaikkajako on valmiina perjantaina 20.8. -21, paikkojen laskutus alkaa viikon 
sisällä jaon valmistumisesta. 
Laskun eräpäivään mennessä maksaneille vahvistetaan telakkapaikka 1.9.2021. 
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4.5. Mastotoimikunta 
Mastokatos korjataan elokuun lopun 31.08.-21 talkoissa. Ennen korjausta mastoja ei saa 
viedä katokseen. Korjaus kestää 15.9.-21 saakka. 
 

4.6. Nuorisotoimikunta 
Jollailutapahtumat onnistuivat ja saivat hyvää palautetta. 
 

4.7. Tiedotus ja ideapankki 
Nettisivuille päivitetään Långvikenin tilalle Solvikenin tiedot ja ohjeet 

 
5. Muut asiat 

5.1. SaVk purjehduskilpailu vuodelta 2021 perutaan.  
Etsitään uusi kilpailujen järjestäjä kaudelle 2022. 
 

5.2. Häiriökäytös satamassa, mahdolliset toimet 
Jäsenelle annetaan Kirjallinen huomautus/varoitus. Jani/Timo tekevät varoituksen. 
 

5.3. Hallituksen Whatsupp-ryhmän rooli ja tarkoitus. 
Toimii nopeaa tiedottamista varten. 
 

5.4. Kerhon uudet säännöt esitellään ja päätetään kerhon syyskokouksessa kevätkokouksen 
päätöksen mukaisesti. 
 

5.5. Kerholaisille varataan/hoidetaan lainattavia liivejä. Liiveille varataan säilytyspaikka. (Tea) 
 

5.6. Telakalla veneiden huolto ja käsittely kaikilla puhallustavoilla on kielletty.  
Puhdistus voidaan tehdä käsin hiomalla tai kaapimalla imuriin liitetyllä käsihiomakoneella. 
Veneen omistajan vastuulla on kaikki kunnostuksessa ympäristöön leviävät palaset ja 
hiukkaset. Siksi vene tulee suojata sivuilta ja maa-alueen osalta huolellisesti niin ettei 
muiden omaisuudelle aiheudu minkäänlaista vahinkoa. 
 
Puhallus vaatii pääkaupunkiseudulla ympäristöluvan, ja sopivan paikan siihen. Palvelun 
tarjoajia löytyy esim. Porvoon Tolkkisista. Puhallus tehdään hallissa, jossa on likavesi ja 
jätekeräys järjestelmät valmiina. 

 
5.7. Maksamattomat jäsenmaksut katsotaan jäsenen eroamiseksi kerhosta. Muuten 

maksamattomat maksut laitetaan perintään Intrumin kautta.    
 

6. Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen  
 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45 
 Seuraava kokous 8.9.2021 klo 18.00 
 

 

  

 Timo Mahlanen  Juha Andelin 
 puheenjohtaja  Sihteeri 
 
 

 


