Solviken Saaritukikohta
N 60°12’7 / E 25°30’1
Kerhollamme on Solviken niminen saaritukikohta Onaksessa, Långön saaren
luoteislahdelmassa. Se sijaitsee noin 15 mailin päässä Sarvastosta itään.
Alueella on laituri, jossa on poijukiinnitys ulkopuolella sekä laiturin päädyssä.
Laiturin sisäpuolelle voi kiinnittyä kylkikiinnitykseen. Satama on suojassa etelän
puoleisilta tuulilta. Aalloilta satama on suojassa kaikilla tuulensuunnilla.
Saaressa on sauna, puucee sekä grillaus-alue. Alue on uusi ja edelleen kehityksen alla.
Kesällä 2022 rakenteilla on uimalaituri, puuvaja, toinen puucee sekä grillikatos.
Saaressa ei ole sähköjä eikä porakaivoa. Saarta ylläpidetään ja huolletaan
pääosin talkoovoimin, saareen nimetyn saaritoimikunnan johdolla.

SAARIOHJE
1.

Saaren käyttöoikeus
SAVK:n saareen ovat oikeutettuja rantautumaan kaikki SAVK:n jäsenet. Veneen päällikkönä
tulee olla SAVK:n jäsen. Saaren käyttö kaupalliseen toimintaan on kielletty.

•
•
		
		

Veneen päällikkö on vastuussa veneensä väestä saarella.
Veneessä on oltava näkyvissä SAVK:n lippu liputusohjeen mukaisesti tai
kerhon viiri näkyvällä paikalla. Jos kyseessä on pienvene jossa ei ole luontevaa
paikkaa lipulle tai viirille, jäsenyyden voi osoittaa tarvittaessa muilla tavoin.

Vieraat
Sarvaston venekerhon jäsen on oikeutettu tuomaan saareen yhden vieraan veneen.
Jäsenet ovat kuitenkin etusijalla, joten sataman ollessa täynnä, vieras vene tulee kiinnittää
isäntäveneen perään. Kerhon yhteisten tapahtumien aikana tulee vieraan veneen
kutsumista välttää. Vieras tulee kirjata saaren vieraskirjaan veneineen.
2. Luonnonsuojelu
•
•
•
3.

Naapurisopu
•
•
•

4.

Käytä liikkumiseen mahdollisuuksien mukaan olemassa olevia polkuja.
Kaikki roskat on vietävä saaresta pois.
Avotulen teko on kielletty.

Naapurikerhot ovat lähellä. Rantautumisissa on huomioitava muu veneliikenne.
Alueella on hiljaisuus 22.00-07.00.
Kotieläimet on pidettävä kytkettynä.

Kerhon ohjeet

•
•
		
•
		
		
•
		
		
•

Alueella on noudatettava saaren isännistön ja kerhon ohjeita.
Saareen saavuttua on vieraskirjaan merkittävä päiväys, aluksen nimi, päällikön nimi
ja miehistö. Jos halutaan saunoa, tehdään siitä tunnin mittainen varaus saunakirjaan.
Kerho perii yksityis-saunavuoroista 10 € suuruisen maksun (2021), joka laskutetaan
muun jäsenlaskutuksen yhteydessä vuosittain. Naisten ja miesten yhteiset saunavuorot
ja talkoosaunat ovat maksuttomia.
Vuonna 2022 valmistuvassa grillikatoksessa käytetään joko hiiliä tai koivuklapeja.
Kun grillikatokselta poistutaan, tulee huolehtia, että tuli on sammunut ja paikat
jäävät siistiin kuntoon.
Sekä saunan että grillikatoksen tuhkat tulee tyhjentää tarkoitusta varten varattuihin astioihin.

Solvikenin saaritoimikunta voi kieltää saaren käytön niiltä jäseniltä, jotka eivät noudata sääntöjä.

SAUNAOHJE
1.

Merkitse saunavarauksesi varauskirjaan riippumatta siitä, onko satamassa muita veneitä.
Kirjaan merkitään päiväys, kelloaika, päällikön ja veneen nimi sekä saunojien lukumäärä.

2.

Saunomisaika on yksi tunti venekuntaa kohti. Lämmitysaikaa ei lasketa saunomisajaksi.

3.

Saunavaraus on tehtävä niin aikaiseksi kuin lämmitysaika huomioon ottaen on mahdollista.
Vain näin saadaan saunavuoroja jäämään myös myöhemmin saapuville.

4.

Mikäli saunavuorojen tarve selvästi ylittää niiden saatavuuden, voidaan venekuntien
yhteisen päätöksen mukaan ottaa käyttöön naisten ja miesten yhteiset saunavuorot.

5.

Ennen tulien sytytystä tyhjennä tuhkat kiukaan ja padan alta tuhkalle varattuun metalliastiaan.
Älä koskaan kaada tuhkaa maastoon.

6.

Löylyvetenä saa käyttää vain MAKEAA vettä, jota löytyy saunan sadevesitynnyreistä tai
oman veneen vesisäiliöstä. MERIVEDEN KÄYTTÖ KIUKAALLA ON EHDOTTOMASTI KIELLETTY.

7.

Älä vie kynttilää tai myrskylyhtyä saunaan tai pesuhuoneeseen.

8.

Muista jättää seuraavalle saunojalle tulet kiukaan alle, astiat täyteen vettä ja riittävästi
pienittyjä puita.

9.

Saunalle ei saa jättää mitään roskia, vaan kaikki roskat viedään oman veneen roskikseen.

10. Kiukaalla ei saa paistaa makkaraa eikä saunalla pestä pyykkiä
11. Saunan pukeutumistilassa on kaasulämmitin. Lämmitin tulee aina sammuttaa saunavuoron
jälkeen ja irrottaa matalapainesäädin kaasupullosta. Kaasupullo sijaitsee rakennuksen takana.
12. Saunatila on jokaisen saunomiskerran jälkeen lakaistava ja pesutilat sekä pesuastiat huuhdottava.
Viimeinen saunoja lisää lähtiessään kiukaan pesään muutaman klapin ja käynnistää pesutilan
poistopuhaltimen pukuhuoneessa olevasta kellokytkimestä, jotta tila kuivuu. Pukuhuoneessa
on lista, johon merkitään perusteellisempi tilojen ja lauteiden peseminen, päivämäärä ja tekijä.
Tällainen pesu olisi hyvä suorittaa ruuhkaisina aikoina viikon välein.
13. MAKEITA LÖYLYJÄ!

