
SOLVIKEN   60° 12.671´N   /   25°30.095´E

SARVASTON VENEKERHO

Solviken saunaohje

1.  Merkitse saunavarauksesi varauskirjaan 
riippumatta siitä, onko satamassa muita 
veneitä. 

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

3. Saunavaraus tehdään niin aikaiseksi 
kuin lämmitysaika huomioon ottaen on 
mahdollista.  

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.

6. Löylyvetenä käytetään makeaa vettä, 
jota löytyy saunan sadevesitynnyreistä 
tai oman veneen vesisäiliöstä. Meriveden 
käyttö kiukaalla on ehdottomasti 
kielletty.

7. Kynttilää tai myrskylyhtyä ei saa 
polttaa missään saunarakennuksessa tai 
pesuhuoneessa.

8. Saunan pukuhuoneessa on 
kaasulämmitin. Lämmitin tulee aina 
sammuttaa saunavuoron jälkeen 
ja irrottaa matalapainesäädin 
kaasupullosta. 

9. Saunomisen jälkeen lattiat lakaistaan ja 
pesutilat sekä pesuastiat huuhdotaan.                 
Viimeinen saunoja jättää ikkunat auki 
tuulettumista varten sekä saunan ja 
pesuhuoneen välisen oven auki, jotta 
pesutilat kuivuisivat. Ikkunat käydään 
aamulla sulkemassa. 

10. Pukuhuoneessa on siivouslista, johon 
merkitään perusteellisempi tilojen ja 
lauteiden peseminen, päivämäärä ja 
tekijä. Tällainen pesu olisi hyvä suorittaa 
ruuhkaisina aikoina viikon välein.

11. Saunalle ei saa jättää mitään roskia, 
vaan kaikki roskat viedään oman veneen 
roskikseen. Tupakointi sisätiloissa on 
kielletty.

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

13. MAKEITA LÖYLYJÄ! 
 
 
Näiden ohjeiden vastaisesta toiminnasta 
voi kerhon johtokunta tai saari-
isännät evätä saunan käyttöoikeuden 
rikkeisiin syyllistyneeltä venekunnalta 
tarpeelliseksi katsomakseen ajaksi.
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1.  Saaren käyttöoikeus 
Saareen ovat oikeutettuja rantautumaan 
kaikki SAVK:n jäsenet. Veneen tulee olla 
katsastettu, ja päällikkönä SAVK:n jäsen. 
 
• Saareen saavuttua merkitään  
 vieraskirjaan päiväys, aluksen nimi,  
 päällikön nimi ja miehistö. 
• Jos halutaan saunoa, tehdään siitä  
 tunnin mittainen varaus saunakirjaan.  
• Kirjat löytyvät postilaatikosta, laiturin  
 läheisyydestä. 
• Veneen päällikkö on vastuussa  
 veneensä väestä saarella. 
• Veneessä on oltava näkyvissä SAVK:n  
 lippu tai SAVK:n viiri.  
• Kerho perii saunomisesta maksun,  
 jonka suuruus päätetään  
 syyskokouksessa.

2. Vieraat 
• SAVK:N jäsen on oikeutettu kutsumaan  
 saareen yhden vieraan veneen,  
 edellyttäen ettei se häiritse eikä estä  
 seuran jäsenten rantautumista.  
• Kerhon yhteisten tapahtumien aikana  
 tulee vieraan veneen kutsumista välttää.  
 Vieras tulee kirjata saaren vieraskirjaan  
 veneineen.

3.  Luonnonsuojelu 
• Puiden, pensaiden ja muiden kasvien  
 vahingoittaminen on kielletty. 
• Saaressa kulkemiseen tulee käyttää jo  
 olemassa olevia polkuja. 
• Kaikki roskat on vietävä saaresta pois. 
• Avotulen teko on kielletty, muualla  
 kuin grillikatoksessa. 
• Veteen pumppaavan wc:n käyttö on  
 satamassa kielletty.

4. Naapurisopu 
• Alueella on hiljaisuus 22.00–07.00.  
 (Ellei johtokunta tai saari-isäntä ole  
 muuta päättänyt.) 
• Alueella on noudatettava naapureita ja  
 muita kerholaisia huomioivaa käytöstä. 
• Kotieläimet on pidettävä kytkettynä. 
• Tuhkat tulee tyhjentää sille varattuun  
 metalliastiaan. 
 
 
SAVK:n johtokunta voi kieltää saaren 
käytön niiltä jäseniltä, jotka eivät näitä 
sääntöjä noudata.
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