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Kommodorin
puheenvuoro

Kauden avaus on sujunut vanhan käy-
tännön mukaisesti.
Lipunnosto tapahtui vapunpäivänä 
kauniissa ilmassa ja runsaan jä-
senmäärän olessa paikalla. Kerhon 
yhteislaskut on jo suoritettu ja telakal-
la vielä olevilla veneillä on n. 3 viikkoa 
aikaa eli veneet tulee siirtää ennen 
10.6 pois maista kerhon hallitsemilta 
alueilta.
Telakka-alueen siivoustalkoot ovat 8.6 
alkaen 17.30. Talkoot ovat pakolliset 
kaikille, joilla oli vene telakoituna 
HVK:n alueella. Läsnäolosta tule itse 
tehdä merkintä kahvilassa olevaan lis-
taan talkoiden jälkeen. Samalla tulee 
ilmoittaa jos ei säilytä pukkitarpeita 
kerhon alueella. Vain oikein tehdyllä il-
moituksella säästää telkointivälineiden 
säilytyksestä perittävän maksun.

Hästön siivoustalkoot tehdään tämän 
lehden ollessa kirjapainossa. Saa-
ren majarakennuksen kattotyöt ovat 
aikataulussaan ja liki valmiit. Uuden 
grillikatoksen hirsikehikko ja kesän 
puutarpeita viedään saareen 19.5. 
Grillikehikon pystytys alkaa mah-
dollisimman pian, rakennusmiesten 
aikataulusta riippuen. 
Aikataulussa tulee pysyä myös 
katsastuksen kanssa. Viimeinen 
virallinen katsastuspäivä on 25.6 ja 
mahdolliset rekisteröintiasiat tulee olla 
hoidettuna ennen katsastusta.

Koko kesän kestävä Volvo-Ruori 
kilpailu edellyttää lokikirjan pitoa tai 
suoraan kilpailulomakkeeseen tehtyjä 
merkintöjä. Lomakkeita saa kerhon 
sihteeriltä tai/ja kerhon toimistosta.

Jo perinteeksi muodostunut Köydet 
Irti tapahtuma pidetään tänä vuonna 
8.8. Yhteiseen kilpailuun Soukan 
Venekerhon ja Keilalahden Veneker-
hon kanssa on saatu vielä yksi kerho 
Otsolahdesta, Tapiolan Venekerho. 
Tarkempia ohjeita ilmoittautumisen 
yhteydessä.  Ilmoittautua voi kerhon 
sihteerille Eija Aronniemelle.
Jotta saisit veneellesi talvipaikan 
HVK:n alueelta tulee tehdä telakointi-
paikkavaraus ajoissa. Varauslomake 
on tämän lehden takakannessa.

Rentouttavia kesäretkiä kaikille!

Raimo Lamminen
kommodori



4       HooVeeKoo 3 • 09

Satamakapteeni tiedottaa
Veneet vesillä!

Veneet ovat taas omassa elementissä. Veneiden vesille laskut onnistuivat
ilman suurempia ongelmia.
Paikkavarauksissa tuntuu olevan vaikeuksia täyttää valmiit lomakkeet. Tulee 
sähköpostissa tekstiä, että varaisin veneelle paikan, tiedot entiset tai entinen
paikka oli C-laiturissa. Allekirjoituksena saattaa olla pelkkä etunimi.
Paikkakohtainen venetarra on noudettava ennen veneen tuomista laituriin. 
Laiturissa olevasta veneestä ilman tarraa laskutetaan laiminlyöntimaksu
50,00 €. Käytettävissä olevissa lomakkeissa on määrättyjä velvollisuuksia, jot-
ka jäsen allekirjoituksellaan vahvistaa. Toivon, että tässä lehdessä tai netistä 
olevia lomakkeita käytettäisiin telakka-paikkaa varattaessa ja varaus toimite-
taan määräaikaan mennessä oikein ja täydellisesti täytettynä.

Ilokseni totesin, että tyhjiä öljyastioita ei ollut tänä keväänä jäteöljysäiliöiden 
päällä tai vieressä. Kaikki olivat muistaneet laittaa tyhjät astiat talousjätteiden
joukkoon. Kiitos siitä!
Ongelmajäteastiassa oli kyllä vielä talousjäte-pusseja ja muuta niihin kuulu-
matonta tavaraa. Siihen vielä tarkuutta, niin jäteasiat alkavat olla mallillaan.
Käytetyt akut oli kiitettävästi laitettu niille varattuun keräyslaatikkoon.
Autojen ja trailereiden säilytys pohjoispuolen telakointialueella on sallittu
pysäköintiluvan lunastaneille 10.6–15.9 välisenä aikana. Ilman pysäköintilu-
paa olevat autot tai trailerit tullaan laskuttamaan jälkikäteen auton omistajaa
tai haltijaa selvityskuluineen. Trailerit on siirrettävä pohjoispuolelle viimeistään
siivoustalkoiden yhteydessä.

Ensi talven telakoinnissa on huomioitava, että veneiden kattamisessa salli-
taan vain yksivärinen pressu joko vihreä tai sininen. Yhden veneen katteena 
saa olla vain yhtä väriä! Veneen tai omistajan nimi näkyviin joko pressuun tai
venepukkiin, myös paikkakohtainen tarra riittää (siitä selviää myös omistaja).

Laitureiden sähköpistokkeissa käytettävät adapterit on aina käytön jälkeen
poistettava. Koteloissa roikkuvat adapterit poistetaan kerhon toimesta. Ilman
eri ilmoitusta. Sähkön käyttö on ensisijaisesti tarkoitettu akkujen lataamiseen 
ja sähkötyökalujen käyttöön.

Veneen kiinnitysköysiin tulee laittaa joustimet ja veneeseen kunnolliset le-
puuttajat. Tarkistetaan vielä, että kerhon viiri ja perälippu on ehjä ja puhdas. 
Katsastamattomassa veneessä ei saa käyttää kerhon viiriä tai perälippua.

Hyvää veneilykesää
Kaj Strömberg
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HVK ry:n johtokunnan suosituksia ja ohjeita
HVK ry on pääkaupunkiseudun korkeatasoinen venekerho, jonka jäsenistön 
palveluun ja hyvinvointiin halutaan kiinnittää erityistä huomiota. HVK ry:tä 
hallinnoidaan luottamusmiesperiaattein, ”talkoohengessä”, merellä ja maalla. 
Jäsenistön myötävaikutuksella palvelutasoa voidaan merkittävästi parantaa.

Johtokunta kiinnittää jäsenistön huomiota seuraavaan:

Jäsen-, laituripaikka ja telakointimaksut on maksettava laskuihin merkittyi-
nä eräpäivinä ja maksatukseen on merkittävä laskussa oleva viitenumero.
Jokainen laituripaikan haltia sitoutuu vuosittain kahteen (2) yövartiovuo-
roon, laiminlyöntimaksun uhalla. Vartiointi on välttämätöntä ilkivalta- yms. 
rikollisuuden estämiseksi. Lippukarkuruus (=fane-fl ykt) on sanktioitu tuntu-
valla laiminlyöntimaksulla.

Jokainen jäsen, jonka venettä säilytetään talvikautena kerhon alueella, on 
velvollinen osallistumaan pukkitalkoisiin sekä keväällä, että syksyllä, ilman 
eri kutsua. 

Johtokunta suosittaa, että maasähkön käyttöä laitureissa rajoitetaan vain 
välttämättömään akkulataukseen ns. galvaanisen korroosiovaaran vuoksi. 
Maasähköön kiinnitetyn veneen alle syntyvä sähkökenttä vaikuttaa myös 
naapuriveneisiin ja lisää rungon ulkopuolisten metalliosien (=vetolaitteet ja 
trimmit) syöpymistä. Lisätietoa galvaanisesta korroosiosta on saatavana 
kerhon internet-sivuilta. 
Valkoisen linjan, eli sisäkäyttöön tarkoitettujen sähköliitäntöjen käyttö on 
kielletty. Satamahallinto poistaa ko. liitännät ilman varoitusta. 
 Hästön saaressa generaattorin yökäyttö, samoin kuin venemoottorien 
käyttö yöaikaan on häkävaaran vuoksi kiellettyä. Lisätietoa on saatavana 
kerhon internet-sivuilta.

Hästön saaressa kaiken wc-jätteen päästäminen satamalahteen on ehdot-
tomasti kielletty.
 Johtokunta suosittaa käyttämään septitankin tyhjennysasemaa. Asemaa 
ei saa käyttää pilssiveden, tai öljypitoisen nesteen poistamiseen veneen 
tankeista, tai pilssistä, koska laite vaurioituu ja sen korjaaminen maksaa 
tuntuvasti.

 Öljy- yms. jäte pyydetään toimittamaan jätehuoltopisteeseen kerhon huol-
torakennuksessa.
Johtokunta palkitsee jäsenen, joka hankkii kerholle uuden jäsenen.
 Hästön saaressa vierasveneiden isännät ovat velvolliset maksamaan ran-
tautumis-, sähkö- ja saunamaksut.
Hästössä kalastavien on lunastettava vuosittainen kalastusmaksu.
”Wiinan ciroista on myöhäiskeskiaikaisia määräyksiä Hästön saaren sau-
nassa ja ne pätevät edelleen soveltuvin osin”.       

HVK ry:n johtokunta toivottaa jäsenilleen mitä parhainta veneilykesää ja purjeh-
duskautta 2009.
Kai Laurila

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.
13.
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Kuvia retkisataman mökin kattoremontista

1981 valmistuneen majarakennuksen kattoa korjataan, korjaustyö valmistuu 
toukokuun loppuun mennessä.
Suomenlahden kauneimpiin kuuluva retkisatama on taas entistä ehompana 
jäsenistön käytössä.

Lehden kansikuvassa mittaillaan uuden grillikatoksen paikkaa.
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Kajuutan kirjahyllyyn? 
Venekirjallisuutta ilmestyy Suomessa ja suomeksi valitettavan vähän. 
Tänä keväänä on kuitenkin tullut pari teosta, joista tekee mieli vihjaista 
kavereillekin. 
Pirkka Leinon kirjoittama Unelmien puuveneet kertoo kymmenen suomalaisen 
puuveneen tarinat. Suurin osa niistä on purjeveneitä 1930-1960-luvuilta, mutta 
joukossa on yksi lähes satavuotiaskin alus. Tammisaarelainen Kitty purjehtii ko-
measti edelleen, vaikka välillä toimi jopa kesämökkinä. 

Kirjasta selviää muun muassa se, mitä kaikkea ihmiset ovat valmiita veneiden-
sä hyväksi tekemään: yksi rakentaa 20-metrisen purjealuksen ympärille varta 
vasten suunnitellun veistämörakennuksen (Kotkan Blue Marlin -projekti), toinen 
jättää tiukan paikan tullen uuden paidankin ostamatta ja pistää rahat veneen 
kunnostukseen. 

Perheelle voi hankintoja perustella monella tapaa: akateemikko Yrjö Väisälä to-
tesi, että kun hän ei polta tupakkaa eikä juo kahviakaan, on varaa hankkia ensin 
pikku avopursi, sitten haivene ja lopulta komea kaksimastoinen Johanna. 
Tarinoita siitä, miten tiukasti venekaupoista tai arvioitua kalliimmaksi tullees-
ta rakennusprojektista on kiistelty, löytyy teoksesta useampiakin, samoin niitä 
joissa omistaja määrää että hänen kuoltuaan vene on upotettava. Aina näin ei 
kuitenkaan (onneksi) ole tehty. 

Jos oman veneen kevätprojekti on välillä tuntunut edistyvän tahmeasti, kirjasta 
saa suurta lohtua. Kymmenen-viidentoista vuoden kunnostusurakat ovat nimit-
täin olleet aika tavallisia. Ja kun arkkitehti Alvar Aalto lopulta usean vuoden 
suunnittelun ja pitkän piirtämisurakan jälkeen vei veneensä veistettäväksi, veis-
täjä ryhtyi hommiin vain puolipakolla. Hän nimittäin näki heti, ettei vene kulkisi 
kunnolla - kuten ei kulkenutkaan. Urheasti Aalto sillä kuitenkin ajeli, vaikka vene 
oli aika erikoinen. Keulakannen tammiritiläkin oli päällystetty itämaisella matol-
la… 
Pitkin kevättä on kerrostalokeittiössämme koekokattu kirjasta Merikokin mes-
sissä. Kun lomalla grillipihvi ja uudet perunat lakkaavat maistumasta, tämä ve-
neilijän keittokirja antaa uusia ideoita. Kivoja salaatteja, täytettyjä leipiä ja pas-
takastikkeita piisaa ja jos viitseliäisyyttä riittää, voi rantakalliolle värkätä vaikka 
italialaisen illallisen. Mukavaa on se, että monenkaan ohjeen toteuttamiseen 
ei tarvita kovin kummallista pentterivarustusta: toisella kirjan tekijäparillakin on 
vain marinolilla toimiva keitin ja kylmäkaappina toimii veneen pilssi. Maustei-
den ennakkoluuloton käyttö ja lukuisat muunteluvinkit viehättävät myös. Vaikka 
Hästön juhannusräiskäleet ovat jo käsite, kannattaa kirjasta kokeilla esimerkiksi 
ananas- ja kookosohukaisia. 

Lopuksi vielä pari hiukan iäkkäämpää kirjavinkkiä. Henrik Ramsayn Purjehtijan 
muistelmia ja Björn Landströmin Regina och Gullkronan kertovat Suomenlah-
den maisemista aikana, jolloin moni meistä ei ollut vielä edes syntynyt. Ajatte-
len lukea ne taas tänä kesänä, vaikka ainakin ensin mainitun alan kohta osata 
ulkoa… 

Helena Pilke 
s/y Edda
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(Tämä teksti on “puffi ” paikan omilta net-
tisivuilta)
HavsViddenin oma 2200 metriä pitkä 
rantaviiva ja 44 hehtaarin punainen gra-
niittimaa tarjoavat aivan ainutlaatuisen 
kiinnekohdan Manner-Ahvenanmaan 
pohjoisessa niemessä. Täällä meri on 
muokannut luontoa ja luonut maiseman, 
joka ei koskaan lakkaa kiehtomasta 
katsojaa. Ahvenanmaa on suosittu ve-
neilykohde, ja nyt tarjolla on uusi upea 
paikka ikimuistoiseen rantautumiseen.
EL Pokela: 

Viime venekesän varmasti yksi mie-
leenpainuvimmista levähdyspaikoista 
oli Havsvidden Ahvenanmaan pohjois-
kärjessä ja se onkin ainoa vierasvene-
satama Getan tuntumassa. Päätimme 

tutustua paikkaan. Sattumalta kesä 
08 näytti parhaat puolensa juuri mei-
dän vierailun aikana: tyyni pohjoinen 
Itämeri kimalsi auringonpaisteessa ja 
Havsvidden lunasti kaikki lupaukset.

Saimme siis laiturinaapureiltamme 
yleisluontoiset koordinaatit ja lähdim-
me Eckeröstä seilaamaan kohti Ahve-
nanmaan pohjoisrannikkoa! Ilma oli 
niin poutainen ja tyyni (kesä -08!) että 
emme voineet vastustaa kiusausta pii-
pahtaa myös Ruotsin ja Suomen ra-

jalla sijaitsevalla Märketin majakalla. 
Hieno kohde ja ystävällistä väkeä! He 
tulivat noutamaan satunnaiset veneili-
jät ja kertoivat majakan historiasta ja 
meneillään olevasta kunnostustyöstä. 
Pläkätyynessä kelissä jatkoimme sit-
ten matkaa itää kohti, tavoitteena saa-
vuttaa Havsvidden ennen iltaa.

Summittaisista koordinaateista huoli-
matta emme heti löytäneet reittiä pe-
rille. Ranta on kivikkoinen ja vaikea-
kulkuinen eikä kartassa ole mitään 
merkkiä väylästä, joten harhailimme 
parissa väärässä meren lahdukas-
sa tuloksetta. Lähdimme seilaamaan 
edelleen itään hyvässä säässä mutta 
onneksi Eckerön laiturinaapurimme oli 
sinnikäs ja soitti perään. Tarkalla oh-
jeistuksella onnistuimme löytämään 

paikan ja huomasimme myös vaati-
mattomat merkit kallion kyljissä suun-
nistamisen helpottamiseksi. Tärkeää 
on muistaa ohjata alus itäisen kallion-
kielekkeen ja ison länsipuolelle jäävän 
kiven välistä sisään Havsviddenin sa-
tamaan.

Laituripaikkoja on suhteellisen vähän, 
vain 30 ja saapumisaikamme oli huo-
nosti ajoitettu. Klo 17-18 maissa kaikki 
vierasvenesatamat alkavat olla täynnä 
ainakin heinäkuussa, eli tänne kannat-

Jylhä ja kiehtova Havsvidden 
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taa suunnata ajoissa. Onneksi saim-
me tungetuksi itsemme lähelle rantaa 
tuttaviemme kylkeen, missä syvyys oli 
enää 1,5 m uloimpien venepaikkojen 
ollessa 1,7 m syvyisiä. Ensi kesänä 
sataman syvyys lisääntyy kuulema 
metrillä.
Vuorokausimaksuun 25€ kuuluivat 
vesi, sähkö, suihku, sauna ja wc + 
bonuksena kylpylän vapaa käyttö. 
Pinkaisimme välittömästi kallioisessa 
rinteessä sijaitsevan modernin allas-
osaston saunaan ja siitä lämpimiin po-
reisiin ulkoterassille. Kylpylan sisällä 
oli myös poreallas ja tavallinen uima-
allas. Olemme kyllä monissa liemis-
sä lionneet mutta tämä oli melkoinen 
huippu: edessä aukeava sinisen ki-
maltava Selkämeri ja merestä kohoa-
vat uhkeat kalliot toivat mieleen lähin-
nä Välimeren rannikot. Aurinko paistoi 
kirkkaasti ja meri oli täysin tyyni, mikä 
oli harvinaista viime kesänä. 

Valmistimme itse aterian veneellä. 
Tarjolla oli pulskoja ahvenfi leitä, uusia 
perunoita sekä kesäisiä vihanneksia.  
Olimme seuranneet naapuriveneen 
pikkupoikien kalastustouhuja Ecke-
rössä siihen malliin, että ahvenkaupat 
syntyivät ihan itsestään. Kaikki olivat 
tyytyväisiä: naapuriperheen äidin ei 
tarvinnut valmistaa kaloja, pojilla oli 
hommaa ja tienestiä (1€/fi su) koko päi-
väksi ja me saimme tuoreet herkut!

Seuraavana päivänä päätimme men-
nä illastamaan ylhäällä rinteessä si-
jaitsevaan Havsvidden-nimiseen ra-
vintolaan. Varasimme pöydän ikkunan 
vierestä ja se näytti olevan tarpeellista 
sillä se näytti täyttyvän tasaiseen tah-
tiin. Asiakkaat vaikuttivat suurimmak-
si osaksi ruotsalaisilta tai ahvenan-
maalaisilta ja kaikki olivat suht hyvin 
pukeutuneita (meihin veneilijöihin 
verrattuna!!!). Tämä johtuu varmaan 
siitä, että hotellissa oli paljon muitakin 
lomailijoita. Palvelu oli rennon  ystä-
vällistä ja asiantuntevaa, ruoka aivan 
erinomaista ja viinilistalta löytyi mie-
luisia vaihtoehtoja jokaiseen makuun! 
Hintataso oli laadun väärti: me nau-
timme ihanan ateriakokonaisuuden 
ja saimme ihailla samalla mahtavan 
kaunista auringonlaskua harvinaisen 
tyynen Selkämeren äärellä.  Tote-
simme, että vaikka omat kokkaukset 
luonnonsatamissa ovat parasta, kyllä 

kerran pari kesässä toistenkin tekemä 
muona maistuu - varsinkin jos se on 
tasoa *****.
TRUE NORTH, Eeva-Leena ja Timo

Tässä vielä tarkat koordinaatit: 
N 60  25  3  ja E 19  54  9 (Satamassa voi 
myös tankata, dieseliä ja 95 oktaanista)
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Kerhon toimihenkilöt vuonna 2009
Johtokunta
Raimo Lamminen kommodori 0400 205 006
Jorma Pilke varakommodori 0400 492 241
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 rahastonhoitaja 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 800 040
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
Katri Hämäläinen  lehden taitto 044 530 3922
Eija Aronniemi toimituksen sihteeri 050 505 3643
Eira Lamminen  043 200 3460
Jorma Pilke  0400 492 241
Lauri Seppänen  050 540 0321



HooVeeKoo 3• 09      11

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  040 830 7367
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

Nuorisotoimikunta
Hannu Seppänen  puheenjohtaja 050 552 1501
Johanna Kahila  045 677 2513
Linda Strömberg

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

Oikaisu

Maaliskuussa 2009 pidetyssä kevät kokouksessa käsiteltiin vuoden 2008
tulosraporttia. Raportti julkaistiin HooVeeKoo -lehden numerossa  2/2009,

p yp y

mutta raportissa oli kaksi virheellistä lukua, joiden vaikutuksesta neljä seuraa-
p p jp p j

vaa kohtaa olivat virheellisiä:
pp

TULOT YHTEENSÄ po 132.815,95, (ei 129.995,95)
Muut kiinteistökulut po 3.137,50 (ei 317,50)
Jolloin Kiinteistön kulut yhteensä on 25.190,08 (ei 22.370,08)
Ja siten Muut kulut yhteensä on 47.555,17 (ei 44.735,17)

Tilikauden tulos ja muutkin luvut on lehdessä oikein.

1.
2.
3.
4.
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HUMALLAHDEN VENEKERHO - 
HUMMELVIKENS BÅTKLUBB HVK ry

Rientolista 2009
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)
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 kaikil- 

  le, 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

* säävaraus
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Toimiston aukioloajat
Toimisto on avoinna

kesäkuussa tiistaisin ja torstaisin kello 17.30 – 19.00
Heinäkuussa toimisto on kiinni, mutta kerhon toimihenkilöt tavoittaa tarvit-
taessa puhelimitse.
elo- ja syyskuussa torstaisin kello 17.30 – 19.00

Kahvilan aukioloajat
Kahvila on avoinna katsastusiltoina 17.30 – 19.00, jollei toisin ilmoiteta.
Lisäksi kahvila on avoinna veneiden nosto- ja laskupäivinä, lipunnosto ja – las-
kupäivinä, pukkitalkoopäivinä (jolloin kahvilassa kuitataan läsnäolo talkoissa).
Ja kerholla erikseen järjestettävissä tapahtumissa, kuten kirpputoripäivinä ja 
erilaisissa koulutustilaisuuksissa.

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) 7579 7590

•
•

•

Tärkeimmät sähköpostiosoitteet

Postia voidaan lähettää toimihenkilöille seuraaviin e-mail osoitteisiin:

kommodori@humallahdenvenekerho.fi  Raimo Lamminen
sihteeri@humallahdenvenekerho.fi  Eija Aronniemi
satamakapteeni@humallahdenvenekerho.fi  Kaj Strömberg
talous@humallahdenvenekerho.fi  Mauri Väänänen
satama@humallahdenvenekerho.fi  Eira Lamminen
katsastus@humallahdenvenekerho.fi  Raimo Lamminen
retkisatama@humallahdenvenekerho.fi  Mika Kouki

www.humallahdenvenekerho.fi  osoitteessa lisää kerhon toiminnasta



300 HooVeeKoo 3 • 09

Hintaesimerkkejä: 
Torqeedo 401 alk. 900,-
Torqeedo 801 alk. 1.000,-
Torqeedo 2.0 alk. 2.200,-

Torqeedo.
Markkinoiden tehokkain sähköperämoottori.

Suomen suurin moottoripyörä- ja mönkijätalo

ESPOO:  Rusthollarinkatu 1  puh. 0207 757 320
VANTAA:  Tuupakantie 7  puh. 0207 757 300

Rauha ja hiljaisuus laskeutuvat nyt myös Hästön lahdelle.
Tässä otteita Tekniikan Maailman (8/09) sähköperämoot-
toreiden testistä, jossa oli mukana Torqeedo Travel 801:

”Äänettömän voiman tunne on hämmentävä. 
Vene kulkee yhtä innokkaasti kuin perinteisellä 
kolmihevosvoimaisella perämoottorilla.”

”Huomataan, että Torqeedon kokonaishyötysuh-
de on yli kymmenen kertaa parempi kuin pienen 
polttomoottorikoneen. Mittauksissa kävi myös 
ilmi, että Torqeedon hyötysuhde oli ylivoimainen 
pieniin uisteluperämoottoreihin verrattuna.”

”Ottaen huomioon, kuinka mainioita moottoreita 
ne ovat, emme pitäisi tätä liian kalliina.”

”Sähköperämoottorin suurin etu polttomootto-
reihin verrattuna noin kokonaisuuden kannalta 
tarkasteltuna on se, ettei se tuota paikallisia 
päästöjä. Kun omasta järvestä otetaan vaik-
kapa juomavettä, niin sitä ei monikaan ehdoin 
tahdoin halua saastuttaa.”
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Erittäin vähän tuli palautettuja Volvo Ruori –lomakkeita – onkohan kirjoitustaito 
näin tietokoneaikana päässyt unohtumaan?  Ei luulisi lokikirjan tietojen kopioi-
misen suuren suuri vaiva olevan, senhän varmaankin apukipparitkin mielellään 
tekevät.

Vanhan kertaus: mailit tunnollisesti lokikirjaan ja syksyllä kun vene on jo talvi-
teloilla, niin Volvo Ruori – lomakkeelle voi lokikirjasta kopioida kesän mailit ja 
yöpymiset ja palauttaa sitten allekirjoitetun lomakkeen kerhon postilaatikkoon 
– ennen marraskuun loppua. Ja jokaiselta matkaosuudelta oma kirjaus lomak-
keeseen, ei siis siten, että merkitään esim. koko loman aikana kertyneet pisteet 
yhteen (valitettavasti parin kerholaisemme melko hienot mailit hylättiin juuri tä-
män vuoksi – eli ylituomari oli omaksunut tosi jyrkän kannan). Kilpailun säännöt 
ovat hieman muuttuneet – veneessä nukutusta yöstä saadaan nyt 2 pistettä 
(maksimi 3 yötä samassa paikassa).  Maili- ja yöpisteitä voidaan taas kirjata 
erikseen, kuten joskus muinoin. Uusia lomakkeita on saatavilla kerhorakennuk-
sen tiskiltä.

Volvo Penta jatkaa edelleenkin palkitsemista ruoreilla - myös henkilökohtaisen 
kisan voittajat (kolme parasta) saavat ikioman ruorin. Myös Volvon lahjakortti 
arvotaan liiton kevätkokouksessa kaikkien kilpailukorttien jättäneiden kesken! 
Ja kerholta puuttuu kauan toivottu 6. ruoti – se pitäisi saada viimeistään vuonna 
2013. 

HVK:n paras pisteiden kerääjä oli jo toistamiseen Reijo Meri (”Meri”).
Kesäterveisin, Eija Aronniemi

VOLVO PENTA -Veneretkeilykilpailu

Näin kesän kynnyksellä on hyväkerrata
turvallisuutta koskevia asioita

y y yy y y

Ohessa M.O.B. (mies yli laidan) 10 käskyä

käytä aina kelluntavälineitä veneessä ollessasi
osaa uida
opeta miehistösi ajamaan venettä
harjoittele itse (ja opeta miehistöllesi) heittoliinan ja pelastusrenkaan
heittämistä

jj

mikäli olet yksin veneessäsi kiinnitä itsesi turvaköyteen
avoveneessä käytä aina turvakatkaisijaa
harjoittele itse ja vaadi, että miehistösikin harjoittelee, veneeseesi 
nousua vedestä

j

suunnittele ja valmista väline, jolla voit nousta itse tai auttaa muita 
nousemaan veneeseesi vedestä

j j

älä aja autettavan viereen veneellä vaan vedä hänet heittoliinan tai
pelastusrenkaan avulla veneen viereen

jj

seuraa koko ajan veteen pudonnutta katseella. Merkitse GPS laittee-
seen (tai merikarttaan) hänen putoamispaikkansa 

j pj p

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.



TELAKOINTIPAIKKA
VARAUS 2009 - 2010

Jäsenen nimi

Puh.

Veneen nimi Rekisterinumero

Veneen pituus m Leveys   m

Pinta-ala lasketaan veneen peittämisessä käytetyn pinta-alan mukaan.

Ensimmäinen yhteisnosto  3.10.2009

Toinen yhteisnosto  17.10.2009

Oma nosto, ei yhteis-  Nostosta on EHDOTTOMASTI
nostojen välillä  sovittava telakkamestarin kanssa

Lasken veneeni keväällä 2010  ensimmäisessa laskussa
 toisessa laskussa

Jos vene on sijoitettu telakkamestarin ohjeesta poiketen tai ilman lupaa, tullaan vene
tarvittaessa yhteisnostossa siirtämään omistajan vastuulla ja kustannuksella.

Paikkavaraus on jätettävä 31.8.2009 mennessä satamatoimistoon tai sähköpostilla
satamakapteeni@humallahdenvenekerho.fi . Varaus on sitova, ellei sitä ole kirjallisesti
peruutettu 02.10.2009 mennessä.

Varatessasi telakointipaikan sitoudun osallistumaan syksyllä ja keväällä pukkitalkoisiin
kerhon alueella.
Veneen nimi, rekisterinumero tai omistajan nimi ehdottomasti pukkiin tai pressuun.

Päiväys

Allekirjoitus ja nimen selvennys

  


