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Kommodorin
puheenvuoro

Kerhomme viideskymmenes kuudes 
toimintavuosi on alkanut ja tätä kirjoi-
tettaessa on Helsingin venemessut 
meneillään ja kevään tuntua ilmassa 
kun lämpötila Helsingissä on jo plus-
san puolella. Jääpeite on heikonlainen 
sisälahtia lukuun ottamatta.

Marraskuussa syyskokous vahvisti 
tulevan kauden maksut, joihin oli teh-
ty pieniä muutoksia. Syyskokous va-
litsi myös uudet johtokunnan jäsenet 
erovuoroisten tilalle. Johtokunta on 
kokoontunut ja valinnut keskuudes-
taan varapuheenjohtajan, sihteerin 
ja rahastonhoitajan. Syyskokouksen 
esittämiin toimikuntiin on myös valittu 
puheenjohtajat ja jäseniä. Toimikuntia 
voidaan vielä tarvittaessa täydentää 
kauden aikana.

Saareen tehtäviä parannuksia ja kor-
jauksia suunnitellaan ja valmistellaan 
jo kovaa vauhtia. Jos sinulla on hyviä 
ideoita ko. asiasta niin ota yhteys saa-
ritoimikuntaa.

Tämän lehden takakannessa on taas 
muistutuksena venepaikkavaraus kau-
delle 2009. Jos tarvitset venepaikan al-
kaneelle kaudelle etkä ole vielä tehnyt 
paikkavarausta niin tee se heti. Viralli-
nen viimeinen jättöpäivä oli 15.2.2009.

Samoin olet myöhässä jos omistat ve-
neen joka tuli uuden rekisteröintilain 
piiriin ja jota ei ole aikaisemmin rekis-
teröity. Toimi pian, lisätietoa saat Hoo-
VeeKoolaisesta 4/2007. Venettä ei voi-
da katsastaa keväällä jos rekisteröinti 
on tekemättä.

Hätämerkinantoharjoitukset järjes-
tää pääkaupunkiseudulla Helsingin ja 

Espoon meripelastusyhdistykset yh-
dessä. Harjoitukset pidetään Espoon 
Suomenojan venesataman alueella 
la. 28.2. klo 11-15. Osallistuminen on 
yhdistysten jäsenille maksuton, muilta 
peritään 25e. Tilaisuuteen tulee tehdä 
ennakkoilmoittautuminen www.hel-
singinmeripelastusyhdistys.fi  tai puh 
0505713940. Espoon Meripelastajien 
jäsenet voivat ilmoittautua 050324416. 
Jäätilanne ei vaikuta harjoituksen pitä-
miseen.

Kunnostusilmoja odotellen

Raimo Lamminen
kommodori
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Johtokunnan jäsenten vastuualueet
Lamminen Raimo

hallinto, järjestö- ja tiedotustoiminta, yhteydet kaupungin eri virastoihin sekä 
katsastustoiminta

Aronniemi Eija
hallinto, kahvila- ja kilpailutoiminta (Volvo Penta -veneretkeilykilpailu) sekä 
kerhotilan vuokraus

Kahila Jari
ympäristöasiat ja kotisivun kehittäminen

Kosonen Jori
koulutus, venematkailu ja nuorisotoiminta

Kouki Mika
Hästön retkisatama

Laurila Kai
yhteydet kaupungin eri virastoihin joko yhdessä rahastonhoitajan tai pu-
heenjohtajan kanssa tai yksin sekä yhdistyksen juridiikka

Pilke Jorma
julkaisutoiminta, puheenjohtajan varamies

Strömberg Kaj
kotisatama ja telakkatoiminta

Tynell Juha
kiinteistö ja jäsenvartiointi

Väänänen Mauri
yhdistyksen talous, varainhankinta sekä jäsen- ja venerekisterien ylläpito

Johtokunnalle esitettävät asiat
Johtokunnalle esitettävät asiat on toimitettava kirjallisesti viimeistään viikkoa 
ennen johtokunnan kokousta johtokunnan sihteerille osoitettuna osoitteella

Humallahden Venekerho – Hummelvikens Båtklubb HVK ry
sihteeri
Rajasaarenpenger 6
00250 Helsinki
 sähköposti: sihteeri@humallahdenvenekerho.fi 
 faksi (09) 75797590

•

•

•

•

•

•
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Torsten Paulig 1919-2008 in memoriam
Humallahden Venekerhon viimeinen perus-
tajajäsen Torsten Paulig menehtyi pitkäai-
kaisen sairauden murtamana 89-vuotiaana
17.11.2008. Hän oli 43 veneilijän kanssa 
perustamassa Humallahden Venekerhoa
syyskuun 2. päivänä 1953.

Torsten Paulig asui isoäitinsä ja perheensä
kanssa vuoteen 1932 saakka Soutustadionin 
läheisyydessä sijaitsevassa Pauligin huvi-
lassa, joka tuolloin tunnettiin nimellä Villa
Humlevik. Viisi vuotta myöhemmin hän kirjoitti 
ylioppilaaksi erinomaisin arvosanoin ja lähti 
opiskelemaan humanistisia aineita. Sota kes-
keytti kuitenkin opinnot ja jatkosota vei hänet 
Itä-Karjalaan. Siellä hän sairastui tuberkuloo-
siin, jota hoidettiin menestyksellisesti Tans-
kassa sijaitsevassa sairaalassa.

Sota päättyi ja reservin yliluutnantti siirtyi isoisänsä perustaman Paulig-yhtiöi-
den palvelukseen vuonna 1945. Yhtiössä hän vastasi henkilöstö- ja tiedotus-
asioista, vuodesta 1967 lähtien  henkilöstöjohtajana vuoteen 1986, jolloin hän 
jäi eläkkeelle.

Jo opiskeluaikanaan Torsten Paulig oli osallistunut aktiivisesti Nylands 
Nation’in osakuntatoimintaan sekä Akademiska Sångföreningen’in kuoron 
eri tehtäviin laulamisen lisäksi. Työvuosinaan hän oli useiden ruotsinkielisten
elinkeinoelämän yritysten ja kulttuurijärjestöjen vaikuttajapersoonia.

HVKn perustamisen aikaan Torsten Paulig asui Mechelininkadulla Ravintola 
Lehtovaaraa vastapäätä. Hän kävi pitkiä keskusteluja hyvän ystävänsä Björn
Fagerholmin kanssa venekerhon perustamisesta. Fagerholm toimi sittemmin 
kokoonkutsujana venekerhoa perustettaessa sekä kerhon ensimmäisenä 
satamakapteenina.

Torsten Pauligin veneilyharrastus periytyi jo 1920-luvulle, jolloin hän purjehti 
Seurasaaren selällä Sulka-tyyppisellä purjeveneellä. HVKn aikaan hänellä oli 
pitkään puufi skari, “Orotava”, Kanarian saarten kuningatar. Kaksisylinterinen
Wikström-moottori kuljetti venettä pisimmillään Ahvenanmaalle sekä idässä 
Kotkaan ja Haminaan.  Vuonna 1962 Torsten Paulig muutti Töölöstä Eiraan 
Puistokadulle, mutta hän halusi pysyä HVKn jäsenenä.
Eläkkeelle siirryttyään Torsten Paulig sairastui vakavasti, veneily jäi, liikku-
minen vaikeutui, mutta henkinen vireys säilyi. Tämän sain henkilökohtaisesti 
kokea, kun haastattelin häntä kymmenen vuotta sitten Eirassa sijaitsevassa 
hoitokodissa. HVK muistaa lämmöllä kerhon perustajäsentä ja hänen teke-
määnsä työtä kerhomme hyväksi.

Kiitollisuudella muistaen
Lauri Seppänen
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Kerhon toimihenkilöt vuonna 2009
Johtokunta
Raimo Lamminen kommodori 0400 205 006
Jorma Pilke varakommodori 0400 492241
Eija Aronniemi sihteeri 050 505 3643
Jari Kahila  0400 311 911
Jori Kosonen  050 518 4790
Mika Kouki  040 821 2123
Kai Laurila  040 511 0880
Kaj Strömberg  040 592 2379
Juha Tynell  050 585 9012
Mauri Väänänen  040 581 1721

Tilintarkastajat
Pekka Lieppinen  050 5022 100
Rauni Liikanen  050 438 2299
varalla
Pertti Norjos  041 500 4555
Harry Hakamäki  050 0606 564
Sataman toiminta
Kaj Strömberg satamakapteeni 040 592 2379
Eira Lamminen satamasihteeri 043 200 3460
Juha Tynell johtava telkkamestari 050 585 9012
Katri Hämäläinen telakka-assistentti 044 530 3922
Pertti Kansikas telakkamestari 040 509 5852
Pekka Marttila telakkamestari 040 738 2595

Kiinteistön toiminta
Hannu Seppänen puheenjohtaja 050 552 1501
Gustav Broman  0500 800040
Antti Tamminen  0400 454 924
Juha Tynell  050 585 9012

Saari- ja kalastustoimikunta
Mika Kouki puheenjohtaja 040 821 2123
Jukka Ilmarinen  050 465 5265
Jari Kahila  0400 311 911
Hannu Seppänen  050 552 1501
Kari Ukkonen  045 1111 675

Julkaisutoimitus
Raimo Lamminen vastaava päätoimittaja 0400 205 006
Eija Aronniemi toimituksen sihteeri 050 505 3643
Katri Hämäläinen  044 530 3922
Eira Lamminen  043 200 3460
Jorma Pilke  0400 492 241
Lauri Seppänen  050 540 0321
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Kahvilatoimikunta
Eira Lamminen puheenjohtaja 043 200 3460
Rauni Liikanen  050 438 2299
Katri Hämäläinen  044 530 3922

Katsastustoimikunta
Raimo Lamminen  puheenjohtaja 0400 205 006
Eija Aronniemi sihteeri 050 505 3643
Jan Hedman  040 709 5718
Mika Kansikas  040 506 9641
Pertti Kansikas  040 509 5852
Jori Kosonen  050 518 4790
Hannu Seppänen  050 552 1501
Kaj Strömberg  040 592 2379
Michael Waltzer  050 332 6083
Jorma Viita  040 070 2520
Ville Wiro  040 754 5275

Koulutus- ja venematkailutoimikunta
Jori Kosonen puheenjohtaja 050 518 4790
Raimo Lamminen  0400 205 006
Hannu Seppänen  050 552 1501
Jorma Viita  040 070 2520
Gustav Broman  0500 800040

Nuorisotoimikunta
Hannu Seppänen  puheenjohtaja 050 5521501
Johanna Kahila  045 677 2513
Linda Strömberg  040 835 7179

Tulevaisuustyöryhmä
Kai Laurila puheenjohtaja 040 511 0880
Eija Aronniemi  050 505 3643
Jori Kosonen  050 518 4790
Raimo Lamminen  0400 205 006
Jorma Pilke  0400 492 241
Mauri Väänänen  040 581 1721

Kaikkia toimikuntia pyritään vielä täydentämään
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HUMALLAHDEN VENEKERHO - 
HUMMELVIKENS BÅTKLUBB HVK ry

Syyskokouksen hyväksymät maksut vuonna 2009
Jäsen- ja liittymismaksut:  €
Jäsenmaksu   60,00
Liittymismaksu   600,00
Ainaisjäsenmaksu   900,00
Kannattajajäsenmaksu  200,00

Venepaikkamaksut:  Veneen
laituri leveys pituus €
B 2,8 <6 m 295,00
C 3,0 <6-8 m 375,00
D 3,0 6-8 m 375,00
D,E 4,0 8-10 m 515,00
E 4,5 10-12m 615,00
K 3,0  365,00
K 4,0  495,00
P1-7 4,0  495,00
P8-17 4,5  595,00
P13-16 5,0  635,00
Kerhon alueella säilytettävästä jollasta  60,00
Muualla kuin Helsingissä asuvalta maksu peritään Helsingin kaupungin liikun-
taviraston päättämällä tavalla korotettuna.
Laiturisähkö:   (ei lämmitykseen) 30,00
Telakkapaikka:  veneeltä 40,00
ja lisäksi käytetystä alueesta  7,00 / m²
(Veneen tai katteen suurin pituus x leveys) Hintaan lisätään vielä alv, mikäli 
sellainen tulee kerhon maksettavaksi.

Telakointivälineiden säilytys:
kesällä kerhon alueella  40,00
(jollei ole traileripaikkaa).
Nosturimaksu:   80,00
Yli 8 tonnin painoisesta veneestä   100,00
Kerhon järjestämässä kerhon alueella veteen laskettavasta tai nostettavasta
veneestä

Trailerimaksu:    110,00
Purjehduskauden aikana pohjoisella telakointialueella säilytettävästä venetrai-
lerista.
Varastokaapin vuokra:   20,00 kaudelta
Autopaikkamaksu:   60,00
Purjehduskauden aikana pohjoisella telakointialueella pysäköidystä autosta
(mikäli autossa ei ole toimistosta hankittua parkkilappua näkyvillä, lähetetään
siitä lasku erikseen jäsenelle).
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Kerhorakennuksen vuokra:  €
jäseneltä omaan käyttöön  300,00
lisämaksu lämmityksestä  lämmityskauden aikana 150,00
Lisäksi laskutetaan mahdollisesta siivouksesta.
Katsastusmaksu:
Kirjaus- ja perusmaksu
Ennen 1.7.2009    15,00
Lisämaksu 1.7 - 31.7 2009   15,00
Lisämaksu 31.7.2009 jälkeen   30,00
Muualla katsastetun veneen kirjaus   10,00
Muutoskirjaus    10,00
(Perusmaksu laskutetaan laituripaikkamaksun yhteydessä, lisämaksut
jälkikäteen.)
Maksut Hästössä:
Saunamaksut:
Yhteissauna pe-la henkilöltä  2,00
Perhe-/yhteissauna arkena hengeltä  3,00
Edustussauna   20,00
   +5,00 henkilöltä
Yhteis- ja perhesaunassa lapset (alle 16 v. Ilmaiseksi)
Rantautumismaksut:
Hästöuddeniin rantautuvasta veneestä 
Alkavalta 24 tunnilta  5,00
   70,00 kaudelta

Jollamaksu:    60,00 kaudelta
Kalastusmaksu:
(kalastusmaksu on henkilökohtainen)   30,00 kaudelta
Sähkön käyttömaksu:
(kun veneestä sähköjohto on  3,00 vrk
kiinni saaren sähköissä)  45,00 kaudelta
Laiminlyöntimaksut:
Telakointi- ja laiturialueen
siivoustalkoiden laiminlyönnistä  150,00
Katsastamattomasta veneestä,
jolla oli laituripaikka kerhon laiturissa  60,00
Laituripaikan haltu unotosta ilman varausta
tai laituriin vienti ilman veneprikkaa  50,00
Telakoinnista kerhon alueelle ilman varausta 50,00
Lisäksi peritään kerholle syntyvät kustannukset
Vartiovuoron laiminlyönnistä   300,00
Osoitteen muutoksen laiminlyönnistä   10,00
Maksumuistutuksesta  10,00

HUMALLAHDEN VENEKERHO - 
HUMMELVIKENS BÅTKLUBB HVK ry
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Veneenkuljettajakurssi HVK:lla maaliskuussa

18-19.3 ja 25-26.3. alkaen kello 17.30

SVEL:n koulutusohjelman mukainen veneenkuljettajakurssi on ensisijaisesti 
tarkoitettu aloitteleville veneilijöille. Tämän kurssin käytyä on mahdollisuus 
osallistua venepäällikkökurssille.

Veneenkuljettajakurssin tarkoituksena on luoda valmius hyvään veneilytaitoon 
kohtuullisissa olosuhteissa lähivesillä. Kurssilla käsitellään ensimmäisinä kurs-
si-iltoina mm. seuraavia aiheita:

hyvä veneilytapa
meriteiden säännöt
merikartta ja sen käyttö
saaristonavigointi
ensiapu ja hypotermia
vene ja sen varusteet

Seuraavan viikon kurssi-iltoina on tavoitteena laajentaa veneilytaitoja ulkosaa-
ristoon ja vaativihkoihin olosuhteisiin. Käsiteltävinä aiheina mm:

vesiliikenteen säädöksiä
sääoppi
reittisuunnittelu
sumu- ja pimeänavigointi (teoria)
vene- ja turvallisuustekniikka

Teoriaosan tutkinto pidetään lauantaina 28.3.2009 kello 13.00.
Kurssin hinta on 50 euroa ja se pitää sisällään kurssiaineiston.
Ota mukaan harppi, astelevy, viivoitin sekä pehmeä lyijykynä ja kumi.

Ilmoittautumiset / lisätiedot viimeistään 3.3. mennessä
puh. 050 552 1501
Hannu Seppänen
hannu.seppanen@kotiportti.fi 

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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Kunnostusilmoja odottaessa
Päivät alkaa taas pidentyä ja venemessut on ollut ja mennyt. Monella on var-
masti taas veneen vaihto mielessä. Jos ajattelet vaihtaa suurempaan venee-
seen, niin kannattaa varmistaa satamakapteenilta tai satamasihteeriltä, että 
varmasti löytyy paikkoja.
Onhan paikkavaraus purjehduskaudelle 2009 jätetty!

Taas kerran jäteöljystä:
telakointialueella olevat jäteöljysäiliöt ovat vain jäteöljyä varten.
kaikenlaisten kiinteiden aineiden,liuottimien yms.aineiden kaataminen 
astioihin on kiellettyä.
tyhjät purkit ym. astiat on kerättävä ja vietävä ehdottomasti roska-astioi-
hin, joita on etelä-ja pohjoispuolella.

Ongelmajäteastiat eivät ole tarkoitettu talousjätteille.
Septityhjennystankkiin ei saa pumpata pilssivesiä!
Ennen veneen tuontia laituriin käy satamatoimistossa tarkistamassa venepaik-
kasi ja samalla saat paikkakohtaisen venetarran.
Syyskokouksen hyväksymien maksujen mukaan niin veneen tuonista laituriin 
ilman paikkavarausta tai paikkakohtaista venetarraa veloitetaan 50,-€. 
Venetarran voi noutaa toimistosta torstaina 23.4 tai tiistaina 28.4.2009 ja
näiden päivien jälkeen toimistoiltoina.
Jos jostakin syystä et tuo venettä varatulle paikalle niin ilmoita siitä satamatoi-
mistoon, myös jos olet pidemmällä matkalla (1-2 kuukautta).
Toimisto on tämän jälkeen normaalisti auki touko- ja kesäkuussa tiistaisin ja 
torstaisin kello 17.30-19.00. Ei kuitenkaan 21.5 ja 18.6.2009.
Katsastusillat ovat torstaisin alkaen kello 17.30, ei 21.5 ja 18.6. Viimeinen 
virallinen katsastuspäivä on 25.6.2009.
Autojen ja trailereiden pysäköintiluvat on lunastettava ennen auton tai trailerin 
viemistä pohjoispuolelle.
Ilman pysäköintilupaa olevien autojen ja trailereiden omistajia laskutetaan 
jälkikäteen pysäköintiluvasta.

Trailerit on siirrettävä eteläpuolelta pohjoispuolelle viimeistään maanantaina 
8.6.2009 siivoustalkoo-päivänä.
Autojen pysäköinti pohjoispuolelle on luvallista kevään toisen yhteislaskupäi-
vän ja syksyn ensimmäisen yhteisnostopäivän välisenä aikana.
Eteläpuolella olevista jollista peritään myös jollamaksu (6o,oo €). Omistajia 
pyydetään merkitsemään jollan joko veneen tai omistajan nimellä.
Jollat ilman omistajaa ilmoitetaan poliisille talteen otetuksi ja jos ei omistajaa 
löydy kolmen kuukauden aikana siirtyvät jollat kerhon hallintaan.
Em. koskee myös pohjoispuolella olevia jollia.

Veneen kunnostusilmoja odotellessa, hyvää kevättä.
Kaj Strömberg
satamakapteeni

•
•

•

Satamakapteeni tiedottaa
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Haaveista totta –
Atlantilta välimerelle s/y Tarinan matkassa

Serkkuni Ari Aronniemi lähti vaimonsa Tarjan kanssa viemään Nauticat 42 
-venettään s/y Tarinaa Välimerelle jo toukokuun puolivälissä viime vuonna. 
Kesällä hän tuli pariksi kuukaudeksi Suomeen ja heti kun saimme tietää viime 
syksyn purjehduksen aikataulun, niin tiedustelimme kipparilta mahdollisuutta 
päästä mukaan jollekin legille. Kun vielä näytti siltä, että voitaisiin jopa seilata 
Atlantilta Gibraltarin kautta Välimerelle, niin alettiin innokkaina tutkia lentoreit-
tejä ja -hintoja Etelä-Euroopan eri kohteisiin.

Valitsimme Lissabonin, minne lennettiin syyskuun lopulla. Kentältä matka 
jatkui saman tien vuokra-autolla Espanjan Andalusiaan ja sen pääkaupunkiin
Sevillaan (auto oli tarkoitus jättää hotellin autotalliin odottamaan paluutamme).
Eka yö vietettiin viehättävässä hotelli Alcazarissa aivan vastapäätä kaupun-
gin symbolia La Giraldaa ja Los Reales Alcazar –puistoa. Aamulla teimme
lyhyen kävelykierroksen puistossa, minkä jälkeen suuntasimme asemalle,
sillä viimeinen etappi tehtiin junalla helteiseen Cadiz´iin. Siellä s/y Tarinan
isäntäväki meitä jo odotteli sopimuksen mukaisesti pääteasemalla. Meille vain
kävi vahinko ja jäimme pois junasta yhtä pysäkkiä aikaisemmin. Helteessä 
oli matkakassien kanssa kiva juosta taksia pyydystämässä, mutta kyllä se 
Hannulta onnistui. Koukkasimme pääteaseman kautta ja noukimme Tarjan ja
Arin kyytiin. Kyllä sitten kylmä kuohuviini maistui Tarinan kannella taivaalliselta 
ja jälkeenpäin tuo kommellus jo nauratti.
Lauantaipäivän käytimme Cadiz´n kaupunkiin tutustumiseen (opaskirja: Cadiz 
on erittäin vanha, ehkäpä Euroopan vanhin kaupunki, jonka foinikialaiset pe-
rustivat 1104 eKr. – kaupunki tosin tuhoutui lähes kokonaan englantilais-alan-
komaalaisten tykkitulessa v. 1596 – nykyinen hyvin säilynyt vanha kaupunki
edustaakin tyyliltään 1700 – lukua). Kaupunki rajoittuu mereen ja suolainen
meri-ilma on haalistanut sen rakennuksia. Kaupungin kapeilla kaduilla voi
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todella saada tuntuman espanjalaisten jokapäiväiseen elämään, sillä massa-
turismi ei ole vielä kaupunkia pilannut. Tapas – lounaan jälkeen Ari ja Hannu 
kiipesivät 42 metrin korkuiseen Taviran torniin, mistä olikin kuulemma todella 
upeat näkymät kauas merelle. Kaupungilta palatessa oli miehillä edessä ve-
neen huoltoa, tarkoitushan oli lähteä purjehtimaan jo heti seuraavana aamuna.
Sunnuntaiaamu kuitenkin valkeni sateisena ja tuulisena, joten se päivä meni 
vain veneessä löhöilyksi ja yli 3 m vuoroveden vaihtelua ihmetellessä. Välillä 
näkyi vastaranta aallonmurtajan yli, kuusi tuntia myöhemmin sitten näkyikin 
enää vain aallonmurtaja.

Maanantaina sateen tauottua pääsimme matkaan, vaikka tuulta oli vielä läh-
dettäessä 10 -15 m/s ja taivas mustanpuhuva – kauempana mantereella jopa 
ukkosti ja salamoi. Muutaman tunnin jälkeen aurinko tuli esiin ja tuulikin alkoi 
hieman tyyntyä ollen enää vain n. 5-8 m/s. Upeasti mentiin purjeilla kryssi-
mättä matkavauhdin ollessa 7 solmua. Cabo Trafalgarin (kuuluisa muuten 
meritaistelusta, jossa englantilainen merisankari amiraali Nelson armadansa 
kanssa tuhosi espanjalais-ranskalaisen laivaston v. 1805, haavoittuen kuiten-
kin itse samalla kohtalokkaasti) ohitimme kuitenkin koneella ajaen 3-4 mailin 
etäisyydeltä vältellen sen edessä olevia matalikkoja sekä ”mylläköitä” (kun 
vuorovesivirta on myötäinen ja idästä puhaltava ns. levanter -tuuli on vastai-
nen, syntyy tidal race eli ”mylläkkä”), mitkä olivatkin melkoisia, vaikka tuuli al-
koi olla heikohkoa. Onneksi noita mylläköitä kesti vain vajaat puoli tuntia, mut-
ta oli hyvä, että sadeasut olivat yllä, sen verran pärski vettä veneenkin ylitse. 
Vuosittain ilmestyvä ”Nautical Almanac” on muuten ehdoton must liikuttaessa 
vierailla vesillä – siinä on kaikki tiedot satamista, merivirroista, vuorovesistä, 
jopa kalanpyydyksistä. Barbaten kaupungin satamaan ajoimme varoen ja 
kiertäen sen edustalla mahdollisesti olevat tonnikalaverkot (oikeastaan rysät) 
– niistä kun oli maininta almanakassa. Ne oli kuitenkin jo ehditty korjata pois.

Barbaten rannan mielenkiintoisessa museossa tutustuimme seuraavana 
päivänä (jäimme satamaan kun oli taas luvattu kohtalaista levanter – tuulta) 
paikan historiaan ja tonnikalan kalastukseen (kuulemma alle 70 kg tonnikala 
on alamittainen!). Supermercadossa käydessämme emme voineet olla vertai-
lematta Suomen ja Espanjan ruokakorien hintoja – 4 hengen voimin raahatut 
ostokset kun maksoivat vain 51 euroa, Suomessa vastaavanlainen satsi olisi 
varmaankin maksanut 3 kertaisen määrän euroja!
Lokakuu alkoi purjehduksella Gibraltariin, Britannian viimeisimpiin kuuluvaan 
siirtomaahan, säätiedotuskin oli luvannut heikkenevää tuulta.  Alkumatkasta 
tuuli tosin vielä sen verran reippaasti, että päästiin purjehtimaan, mutta sitten 
tuulen heikentyessä eteneminen parin solmun vastavirrassa oli sen verran 
hidasta, että matkaa jatkettiin hevosvoimilla tuulivoiman sijasta – ja juuri kun 
Hannu oli saanut virvelillä Tarinan ekan kalan, isohkon makrillin! Marokon 
vuoret siinteli oikealla ja Gibraltarin Rock alkoi näkyä edessämme vasemmal-
la. Gibraltariin ja Queensway Bay Marinaan saavuttiin sitten ongelmitta. Tosin 
laituripaikkaa jouduimme kyselemään muutaman kerran!
Torstaina noustiin hissillä Rockin huipulle ja tehtiin tuttavuutta kuuluisien hän-
nättömien magottiapinoiden kanssa – olivat ne muuten aika röyhkeitä, veivät 
jäätelöpuikotkin turistien käsistä! Onneksi meitä oli varoitettu, joten meillä ollut 
yhtään muovipussia käsissämme. Ja kun Englannin maaperällä oltiin niin 
tietysti piti syödä perinteiset englantilaiset ”fi sh and chips” – ateriat Rockin 
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huipulla olevassa kahvilassa. Ei kyllä ollut uusimisen arvoinen kulinaristinen 
nautinto.

Perjantaina oli jo haikeutta ilmassa, olihan edessämme meidän purjehduk-
semme viimeinen etappi.  Sitä vaan ei lähdettäessä tiedetty, mikä olisi Välime-
rellä määränpää… Marbella, Benalmadena, Malaga… Loppujen lopuksi upean 
aurinkoisen purjehduspäivän ja 54 merimailin jälkeen (yhteensä kolmena 
purjehduspäivänä maileja kertyi n. 150) rantauduimme kaikkien suomalaisten 
hyvin tunteman Fuengirolan kaupungin täpötäyteen satamaan.  Lauantai-
na tutustuttiin kaupunkiin, täydennettiin veneen ruoka- ja juomavarastoja ja 
rohkeasti Hannu kävi uimassakin saaden muistoksi korvatulehduksen. Illan 
päätimme isäntiemme kanssa syömällä meren antimia, simpukoita ja muita 
kotiloita! Tulipa myös vierailtua Irish Cafeen verran satamassa olevassa suo-
malaisessa Refl a – karaokebaarissakin. Olihan sekin kokemus.

Sunnuntaiaamuna jätimme hyvästit Tarjalle ja Arille, suuntasimme taksilla Ma-
lagaan ja sieltä Avant – junalla Sevillaan. Parituntia matka kesti, ja kävimme 
jopa Cordoban rautatieasemalla! Jos olisi tämä tiedetty, niin siinäkin kaupun-
gissa olisi voinut pysähtyä ja käydä katsomassa vaikkapa maailmankuulua La 
Metzequitaa (kristillinen pyhäkkö, mikä on säilyttänyt moskeijamaisen olemuk-
sensa – mutta ehkä teemme Andalusiaan joskus ihan oman retken, niin paljon 
siellä on vanhaa historiaa). Ja pakko oli todeta, että hienoja ovat junat Espan-
jassa ja aikataulut pitävät!  Sevillassa sitten tutustuimme upeaan katedraaliin, 
mikä joidenkin matkaoppaiden mukaan olisi jopa maailman suurin. Katedraali 
on rakennettu 1100 – luvun moskeijan paikalle vuosina 1401–1507, ja sano-
taan löytöretkeilijä Kristoffer Kolumbuksen maallisten jäännösten lepäävän 
tässä goottilaisessa katedraalissa. Hautamuistomerkki kuitenkin oli vaikuttava! 
Kiipesimme vielä kuuluisaan La Giraldan kellotorniin, mikä on ainoa jäänne 
paikalla aikaisemmin sijanneesta moskeijasta - rappusten määrää ei tullut 
laskettua, mutta oli niitä paljon, ja kiivetessä tuli kuuma, mutta huipulle pääse-
minen maksoi vaivan, sillä näköala yli Sevillan oli huikaiseva.
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Maanantaina (6.10) oli ajateltu tutustua Reales Alcazares – palatsiin, mutta 
portilla oli lappu, että suljettu maanantaisin. Sen verran harmitti, että kirjoittau-
duimme ulos hotellista ja lähdimme kohti Etelä-Portugalia ja Algarven rannik-
koa, missä vietimme pari päivää. Paluumatkalla Lissaboniin kävimme myös 
Euroopan eteläisimmällä majakalla, Cabo Sao Vicentessä, ja ajoimme rannan 
kapeaa ja osittain vuoristoista turistitietä pitkin kohti pääkaupunkia. Matkalla 
näimme korkkipuutammimetsikköä. Yösijan löysimme ”takapajulassa” nimeltä 
Grandola, mikä kaupunki osoittautuikin todella viehättäväksi pikku kaupungik-
si.
Pari turistipäivää oli ”säästetty” pääkaupungin ja varsinkin Castelo de Sao 
Jorge – nimisen maurilaislinnan tutkimiseen. Linnan muureilta näkee yli koko 
Lissabonin (jo 6. vuosisadalla eKr. oli paikalla ollut maurilaisten rakentama lin-
nake). Nykyinen linna on peräisin 10–11 vuosisadalta, ajalta jolloin Lissabon, 
aiemmalta nimeltään Olisipo, oli tärkeä muslimien satamakaupunki.

Hannu kävi myös Torre de Belemissä, vuonna 1515 Lissabonin puolustukseen 
rakennetussa pienessä linnassa. Minua oli varoitettu vaikeakulkuisista portais-
ta, joten pysyttelin rannalla Hannun kiivetessä torniin. Yhdessä sitten vierai-
limme löytöretkeilijöiden muistomerkillä (Padrao dos Descobrimentos), joka 
esittää prinssi Henrik Purjehtijaa ja häntä tukeneita kuuluisia löytöretkeilijöitä, 
tähtitieteilijöitä ja kartanpiirtäjiä – tuohon torniin kun pääsi hissillä.

Reilut kaksi viikkoa meni kuin siivillä ja Lissabonin lämmöstä palasimme sitten 
kotimaan tihkusateeseen.  Onneksi tili otettua paljon valokuvia - niitä katsel-
lessa palaa mieleen ihania muistoja. Tuhannet kiitokset vielä kerran loistaville 
isännillemme Tarjalle ja Arille!

”Gibraltarin kiertäjät”
Eija ja Hannu
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HUMALLAHDEN VENEKERHO - 
HUMMELVIKENS BÅTKLUBB HVK ry

Alustava rientolista 2009
Helmikuu
Pe 13  Sitovien laituripaikkahakemusten viimeinen
   jättöpäivä (kaikki laituripakan hakijat)
Ti 24 18.00 Johtokunnan kokous

Maaliskuu
Ti 10 18.00 Toimihenkilötapaaminen
Su 15 12.00 Purjehduskauden 2009 vartiovuorolista
   kerhorakennuksessa sitovia vartiovuorojen
   merkintöjä varten
Ke 18 17.30 Veneenkuljettajakurssi, 1. kurssi-ilta
To 19 17.30 Veneenkuljettajakurssi, 2. kurssi-ilta
La 21 10.00 Nuorten kevätretki
Ti 24 17.30 Johtokunnan kokous
Ti 24 19.00 Yhdistyksen kokous
Ke 25 17.30 Veneenkuljettajakurssi, 3. kurssi-ilta
To 26 17.30 Veneenkuljettajakurssi, 4. kurssi-ilta
La 28 13.00 Veneenkuljettajakurssi, koe 

Huhtikuu
Ti 07 19.00 Uusien jäsenten tiedotustilaisuus
Su 19 21.00 Jäsenvartiointi alkaa
To 23 17.30 Toimisto auki
To 23 19.00 Katsastajien yhteispalaveri
Ti 28 17.30 Toimisto auki

Toukokuu
To 01 12.00 LIPUN NOSTO
La 02 08.00 Veneiden 1. yhteislasku *
Ti 05 19.00 Johtokunnan kokous
To 07 17.30 Katsastusilta
Ti 12 18.30 Solmukurssi
To 14 17.30 Katsastusilta
La 16 08.00 Veneiden 2. yhteislasku *
La  23 10.00 Siivoustalkoot Hästöuddenissa *
To 28 17.30 Katsastusilta

Kesäkuu
Ti  02 19.00 Johtokunnan kokous
Ti 02  Vartiovuorojen arvontapäivä
To 04 17.30 Katsastusilta 
Ma 08 17.30 Siivoustalkoot telakointialueilla (pakollinen niille,
   joilla on vene ollut telakoituna kerhon alueilla
Pe-su 5-7  Eskaaderiretki Tallinnaan *
To 11 17.30 Katsastusilta
Pe-su 19-21  Juhannus Hästöuddenissa
To 25 17.30 Katsastusilta (viimeinen virallinen)
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Heinäkuu  Toimisto kiinni
   Toimihenkilöt tavoittaa puhelimitse
Elokuu
La 08  Köydet irti -veneilytapahtuma
Ti 11 18.00 Johtokunnan kokous
Ma 31  Sitovien telakkapaikkahakemusten viimeinen
   jättöpäivä

Syyskuu
Ti  01 18.00 Johtokunnan kokous
Ma  14 17.30 ”Pukkitalkoot” telakointialueilla (pakollinen
   kaikille, jotka telakoivat veneensä kerhon alueille)
La  19  Nyyttikestit Hästössä
Ti 22 18.00 Johtokunnan kokous

Lokakuu
La 03 09.00 Veneiden 1. yhteisnosto *
La 17 09.00 Veneiden 2. yhteisnosto *
Su 25 12.00 LIPUNLASKU
Su 25  Jäsenvartiointi päättyy
Ti 27 18.00 Johtokunnan kokous

Marraskuu
Ti 24 17.30 Johtokunnan kokous
Ti 24 19.00 Yhdistyksen syyskokous
La  28 19.00 HVK:n pikkujoulu

Joulukuu
Ti 08 18.00 Johtokunnan kokous
   Sää varaus *

Toimiston aukioloajat
Toimisto on kiinni talvikuukausina.
Toimisto on jälleen avoinna

huhtikuussa torstaina 23.4. ja tiistaina 28.4.
touko- ja kesäkuussa tiistaisin ja torstaisin kello 17.30 – 19.00
elo- ja syyskuussa torstaisin kello 17.30 – 19.00

(pois lukien vapun aatonaatto 30.4., helatorstai 21.5. ja juhannuksen
aatonaatto 18.6.)
Heinäkuussa toimisto on kiinni, mutta kerhon toimihenkilöt tavoittaa tarvittaes-
sa puhelimitse.

•
•
•

HUMALLAHDEN VENEKERHO - 
HUMMELVIKENS BÅTKLUBB HVK ry
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Vuonna 2008 kerhoon liittyneet uudet jäsenet

(liittymisjärjestyksessä)

Vartiainen Heikki    Hisinger Sebastian
Niittymaa Juha-Pekka   Leikola Junnu
Rauhala Jukka    Lindberg Peter
Pietarinen Kirsi    Kalsti Tapioi
Aheristo Ari    Hellemaa Pasi
Pilke Helena    Avellan Iiro
Heikkinen Martti    Lehtinen Pasi
Isomäki Sirkku    Sture Roni
Kinnunen Harri    Matis Pekka
Riihimäki Veli-Matti    Halinen Kaarlo
Jormakka Kari    Kotiranta Heikki
Ilmolahti Olli

Kaikille uusille vuonna 2008 liittyneille jäsenille järjestetään kerholla informaa-
tiotilaisuus huhtikuun 7. päivänä kello 19.00. Tilaisuuteen osallistuminen on 
erittäin suotavaa, sillä siellä kerrotaan katsastuksesta, telakointipaikkojen ja 
laituripaikkojen varauksista, Hästön retkisaaresta, kerhon maksuista ja jäsen-
vartioinnista.

Terveisin johtokunta

Hätärakettiammunnat 2009
Helsingin Meripelastusyhdistys ja SMPS Espoon Meripelastajat järjestävät yh-
dessä yhteistyökumppaneidensa kanssa hätärakettien ammuntaharjoituksen 
Espoon Suomenojan venesataman alueella lauantaina
28.2.2009 klo 11:00-15:00.

Harjoituksessa veneilijät voivat ampua luvallisesti ja turvallisesti omia punai-
sia hätäraketteja, punaisia käsisoihtuja ja oransseja merkkisavuja. Kaikkien 
harjoituksessa käytettävien hätämerkkien valmistusvuoden tulee olla 2002 tai 
sitä myöhäisempi. Ennen ammuntaa raketit tarkistetaan ja ampujille annetaan 
käyttökoulutus. Paikalle voi myös tuoda ilmaiseksi ammuntaan kelpaamatto-
mia pyroteknisiä hätämerkkejä niiden asianmukaista hävittämistä varten.

Espoon Meripelastajien jäsenten ja muiden harjoitukseen osallistujien ilmoit-
tautumiset otetaan vastaan puhelimitse numerossa 050-3244116. Harjoituk-
seen tulee ilmoittautua viimeistään 24.2.2009.
Osallistuminen on Helsingin meripelastusyhdistyksen ja SMPS Espoon meri-
pelastajien jäsenille ilmainen, muille sen hinta on 25 euroa. Ilmoittautumisen 
yhteydessä voi myös liittyä yhdistyksen jäseneksi. Jäsenyyden vuosimaksu on 
25 euroa.

Tervetuloa harjoittelemaan!
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Heurekassa tavataan...
...lauantaina 21.3.2009

Tiedekeskus Heurekan avaamisesta on kulunut jo huikeat 20 vuotta ja en-
simmäiset 1990 –luvun alkupuolella vierailleet pienet kerholaisemmekin al-
kavat jo olla nuoria aikuisia. Heurekan suosio vuodesta toiseen on valtaisa, 
vuonna 2007 kävijöitä oli yli 240.000. Ja Heureka ei vanhene koskaan – sen 
takaa jatkuva ohjelmistojen uusiutuminen ja mielenkiintoiset päänäyttelyt.

Heureka juhlii työn merkeissä, sillä viime vuonna ohjelmassa olleen suo-
situn ”Laivat ja meri”, -näyttelyn tilalle rakennetaan Heurekan suureen 
kaarihalliin jopa 24 eri kohdetta sisältävä ”Liiku ja pelaa” –näyttely, joka 
innostaa kävijät liikkumaan, olemaan yhdessä ja oivaltamaan. Liikkumiseen 
innostavaan ympäristöön on sijoitettu ja leikkejä, joissa on käytetty kek-
seliäitä oivalluksia ja uutta tekniikkaa. Liikkumisen ilon lisäksi näyttely tar-
joaa kävijälleen tilaisuuden tutustua liikunnan vaikutuksiin omassa kehossa, 
sillä näyttelytilaan pystytetyllä havaintopisteellä kävijä voi tarkastella 
esimerkiksi kuinka hänen ruumiinlämpönsä vaihtelee eri kohteiden käytön 
jälkeen.

Aivan tarkkaan ei vielä ole tiedossa kevätretkemme aikana Heurekassa 
olevasta muusta ohjelmistosta, mutta ainakin vanhat tutut kuten Rottako-
ripallo ja Lasten Heureka ovat ohjelmassa, Tiedeteatteri Minerva, samoin 
Kosmiset Törmäykset Vattenfall Planetariumissa (entiseltä nimeltään Ver-
ne –teatteri). Heurekan kotisivuilla voi myös vierailla etukäteen
(www.heureka.fi ).

Kerhon nuorisotoimikunta tarjoaa lapsille sisäänpääsyn, limun ja pullan. Ai-
kuiset joutuvat kustantamaan itsensä - näyttelyt ja yksi planetaarioeloku-
vaesitys aikuisille maksaa 20 €. Aikaa näyttelyyn tutustumiseen kannattaa 
varata 2-3 tuntia - onhan Heurekassa jopa 200 näyttelykohdetta.
Ilmoittaudu ajoissa, kuitenkin viimeistään torstaihin 19.3. mennessä

Hannu Seppänen 050 552 1501
tai sähköposti: sihteeri@humallahdenvenekerho.fi 

HEUREKAAN PÄÄSEE KÄTEVÄSTI PAITSI OMALLA AUTOLLA MYÖS 
JUNALLA TIKKURILAAN, JOSTA ON VAIN LYHYT KÄVELYMATKA 
HEUREKAAN.
TAVATAAN HEUREKAN EDESSÄ LAUANTAINA 21.3.2009
KELLO 10.00 



VENEPAIKKA 2009
KAIKKI, JOTKA TARVITSEVAT
LAITURIPAIKAN VENEELLEEN
VUONNA 2009 TÄYTTÄVÄT
LAITURIPAIKKA-
VARAUSLOMAKKEEN

Laituripaikkavaraus 2009
Muutos venetiedoissa
Uusi vene

Jäsenen nimi

Lähiosoite

Postinumero Postitoimipaikka

Puh.

Veneen nimi Rekisterinumero

Veneen tyyppi /malli

Veneen pituus m Leveys m Paino tn

Varatessasi venepaikan sitoudun kahteen vartiovuoroon purjehduskauden aikana 
syyskokouksen päätöksen mukaisesti vartiovuoron laiminlyöntimaksun uhalla.

Vartiovuorolista on kerhorakennuksessa vartiovuorojen varaamista varten
15.3.–17.4.2009 välisenä aikana. Varaamattomat vartiovuorot arvotaan 2.6.2009, 
joten merkitse vartiovuorosi ajoissa, jotta et joutuisi vartiovuoroon Sinulle sopimatto-
mana aikana.

Venepaikkavaraus on jätettävä satamatoimistoon, joko palauttamalla oheinen loma-
ke tai sähköpostilla satamakapteeni@humallahdenvenekerho.fi .
Varaus on sitova, jollei sitä ole kirjallisesti peruutettu 5.5.2009 mennessä. (ennen 
veneiden 1. yhteislaskua)

Päiväys Allekirjoitus ja nimen selvennys

Ennen kuin tuot veneen laituriin, käy satamatoimistossa hakemassa veneprikka ja
varmistamassa oikea venepaikka.
Laituripaikan haltuunotosta ilman varausta tai veneen viennistä ilman vene-
prikkaa laituriin peritään laiminlyöntimaksu 50 €.

HUOM!


