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SaVk-hallituksen kokouspöytäkirja 
 
Aika:  08.09.2021 klo. 18.00  
 
Paikka: SaVk kerhotalo + Teams-kokous 
 
Läsnä:  Timo Mahlanen (pj), Matti Valtonen, Harri Anttila, Teemu Kullas, Mika Latvasto,  
  Heikki Koivula, Tea Uksila, Juha Andelin (siht.) 
 
 

1. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja 
 

 
2. Solviken-projektin tilanne ja saaritoimikunta 

Saaritukikohdan talkoot pidettiin 4.-5.9. viikonloppuna. Aluetta on siistitty. Puuvajan 
rakentaminen on aloitettu. Saunassa ensimmäiset löylyt otettu. Tarvitaan toisen wc:n 
sijoitus ja suunnittelu. Grillikatoksen siirto vanhasta saaritukikohdasta hoidetaan keväällä 
2022.  Rakennustarkastaja on käynyt pitämässä saunan runko- ja 
käyttöönottotarkastuksen. Tukikohdan laiturit on hyväksytty. Loppukatselmus pidetään 06 
kk 2022 alueen maisemoinnin ja siivousten jälkeen. Kirjautumislaatikkoa ei löydetä. Sen 
sijainti pitää suunnitella uudelleen. 
 
Saunan rakennuskustannusten yhteenveto on vielä kesken. 

 
a. Solviken, tukikohdan vastuut ja käyttäminen / säännöt ja ohjeet 

Perussääntö on, että Savk:n palveluita tarjotaan vain kerhon jäsenille. Kerho ei ole 
alv-velvollinen, joten kerho ei voi laskuttaa ulkopuolisia palveluista. 
 
Veneen kuuluu olla Savk:n rekisterissä joka osoitetaan kerhon lipulla tai viirillä. 
Veneen kipparin pitää myös olla Savk:n jäsen. 
  
Kaupallinen toiminta Savk:n palveluilla on kielletty. Solviken on tarkoitettu jäsenten 
käyttöön ja vapaa-ajan viettopaikaksi. 
 
Mitään kerhon omaisuutta ei saa hyödyntää muuhun kuin veneilypalveluiden 
tuottamiseen jäsenille. 
 

b. Jäsenten saariohjeen päivitys edellisen kohdan perusteella 
Teemu päivittää saariohjeen saaritoimikunnan kokouksessa viikolla 37.  

 
3. Saapunut posti - hoidettu 

 
 

4. Jäsenasiat- hyväksyttiin uudet jäsenet  
1447  
1448 
1449 
 
Maksamattomat erääntyneet laskut menevät perintään syyskuun aikana. 
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5. Toimikunnat 

 
a. Katsastustoimikunta 

Kaudelle 2021 tulee edelleen katsastuspyyntöjä mutta katsastuksia ei enää tehdä. 
Uusia katsastajahakuja on tullut kolme henkilöä. Katsastuspäällikkö on yhteydessä 
hakijoihin ja informoi hallitusta tarkemmin seuraavassa kokouksessa. 

 
b. Satamatoimikunta  

Ulosmenevällä väylällä oleva matala ei ole väylällä. Se on väylän sivussa ja on 
matalimmillaan noin 1 m. Luotauksen perusteella alueella on matalikko ei erillistä 
estettä. Asiaan palataan Helsingin kaupungin kanssa keväällä 2022. 

 
c. Telakkatoimikunta 

Jatkossa talkoovetäjät päätetään vakioagendalle.  
Lauantaina 13.11. klo 10.00 – 16.00 talkoovetäjinä toimivat Harri Anttila ja Jan 
Feodoroff  

 
d. Mastotoimikunta 

Mastokatoksen kunnostus odottaa betoni-valua. Tea tilaa työn.  
 

e. Nuorisotoimikunta 
Toiminta on syystauolla. Jollat siirretään ja säilytetään telakka-alueella hyllyissä 
väärinpäin. 

 
f. Tiedotus ja ideapankki 

Yhteiskäyttöliivit hoidetaan talven aikana kerhotalolle. 
 

6. Muut asiat 
 
SaVk -jäsenoppaan päivittäminen 
Jokainen hoitaa oman vastuualueen asiat uudistettavaan oppaaseen. Asianhoitaja 
muokkaa tekstin yhdessä Teemun kanssa painovalmiuteen. 

 
Kilpailutoiminnan vetäjä vuodelle 2022 
Valittiin Kimmo Viljamaa. Hallituksen yhteyshenkilönä toimii asianhoitaja. 

 
Brus’h & Go veneen pohjapesupäivä 
SaVk ei kannata palvelua Sarvaston lahdella, koska pesun aiheuttamia jäämiä ei haluta 
Sarvaston lahteen. 

 
Syyskokoukseen 10.11. 2021 varataan tilat ja äänestys-team otetaan ennakkopalaveriin. 
Asianhoitaja vastaa. 
 

7. Seuraavien hallituksien kokouksien ajankohta ja kokouksen päättäminen  
 

• 06.10.-21 klo 18.00 Teams ja kerhotalo 

• 25.10.-21 klo 18.00 Teams ja kerhotalo 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 19.53 
 

 

Timo Mahlanen   Juha Andelin 
Pj.    Siht. 


