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Kommodorin
puheenvuoro

Veneilykausi tekee taas väistämättä 
loppuaan ja kerhon yhteisnostot ovat 
jo takana ja liput laskettu niin saaressa 
kuin kotisatamassakin.

Kuluneen kauden tapahtumat kulkevat 
pääosin jo totuttua rataansa, Hästön ja 
kotisataman siivoukset, tehtiin eska-
deeripurjehdus Tallinnaan ja osallistut-
tiin Köydet Irti tapahtumaan. Kauden 
aikana saimme myös päätökseen pit-
kään vireillä olleen Hästön majaraken-
nuksen kattoremontin. 
Samoin valmistui Hästöseen tilattu 
uusi grillikatos pieniä lopputöitä lukuun 
ottamatta.
Saari on saanut myös uuden ponttoni-
laiturin pituudeltaan 24m asennettuna 
kalliorannan kiinteän laiturin jatkoksi 
tuvan puoleiseen päähän. Alkusyksys-
tä kerho sai laiturintoimittajalta erittäin 
edullisen tarjouksen kahdesta 12m:
n laiturista asennettuna. Vertailutar-
jouksessa yhden 12m:n laiturin hinta 
oli sama kun meille tarjotun kahden 
laiturin hinta. Laituritarpeen ja hinnan 
huomioon ottaen johtokunta päätti tila-
ta kyseisen laiturin Hästöseen. Laituri 
on nyt asennettu paikoilleen ja tarjoaa 
isoillekin veneille uusia peräkiinnitys-
paikkoja.
Hästön talvikuntoon saattaminen on 
vielä kesken mutta valmistunee ennen 
ensilumia.
Ennen talvea on vielä muutamia muis-
tettavia ja tehtäviä asioita kuten laituri-
paikkavarauksen (löytyy tämän lehden 
takakannesta) jättäminen, Volvo-Ruori 
kilpailulomakkeita löytyy kerholta ja 
sihteeriltä. Muistuttaisin vielä kaikkia 
jäseniä syyskokouksesta jossa pää-
tetään vuoden 2010 maksuista ja toi-
mihenkilöistä. Uusia toimihenkilöitä 

tullaan tarvitsemaan poikkeuksellisen 
paljon, johtuen useamman vanhan 
toimihenkilön halusta lopettaa aktiivi-
toiminta.

Niinkuin itsekin ilmoitin jo edellisen 
valinnan yhteydessä, on kuluva kausi 
osaltani viimeinen kommodorin tehtä-
vässä. Tehtävä on ollut mieleenpainu-
va, antoisa sekä myöskin haastava, 
joskus ehkä liikaakin. Haluan tässä 
yhteydessä kiittää kaikkia niitä hen-
kilöitä sekä yhteisöjä sekä erityisesti 
toimihenkilöitä, jotka ovat olleet autta-
massa ja tukemassa minua tehtävieni 
hoidossa.

Kiitos ja Oikein Hyvää Joulua
ja Uutta Vuotta
Raimo Lamminen
Kommodori
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Talven odotusta
Pääosa veneistä on taas telakoituna ja odottavat ensi kesää. Telakoitavat ve-
neet tulisi peittää vihreällä suojapeitteellä, ja veneen nimi, rekisterinumero tai
venetarra tulisi olla näkyvissä joko veneen peitteessä tai telakointipukissa.
Veneistä pitää myös poistaa viirit talvitelakoinnin ajaksi.

Sataman hoitokunta suosittelee, että veneiden akkukaapelit kytketään irti 
koko telakoinnin ajaksi turvallisuussyistä.

Sataman hoitokunta ilmoitta, että kaikki maadoittamattomat ns. ”valkoi-
sen linjan” kaapelit ovat kiellettyjä ja ne tullaan poistamaan ilman ennak-
koilmoitusta.
Lisäksi huomautetaan myös, että sähkölämmittimien käyttö on kielletty,
ellei sähkön talvikäytöstä ole tehty erikseen sopimusta HVK: n ja sen jä-
senen välillä.
Muistetaan myös, että vanhat akut laitetaan alueella oleviin akkukeräyslaatik-
koihin ja jäteöljyt kaadetaan jäteöljy-säiliöihin ja tyhjät kannut talousjäte-
astiaan.
Kun vene on peitetty ja talvihuolto suoritettu niin veneen ympäristö tulee siis-
tiä.
Sunnuntaikävelyllä on hyvä käydä tarkistamassa, että veneen pressu on hyvin
paikoillaan ja muutenkin kaikki on OK. Samalla voi vilkaista myös, että naapu-
rinkin veneessä kaikki näyttäisi olevan kunnossa ainakin päälipuolisin.

Lehden lopussa on taas vuoden 2010 laituripaikkavaraus lomake ja se
tulee palauttaa 15.2.2010 mennessä. 
Jos laitatte varauksen sähköpostilla, niin pyytäkää lukukuittaus, että varaus on
tullut perille.

Hyvää loppuvuotta!

Kaj Strömberg
satamakapteeni
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Kokouskutsu

HUMALLAHDEN VENEKERHO - 
HUMMELVIKENS BÅTKLUBB HVK ry

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika  Tiistai 24.11.2009 kello 19.00
Paikka  HVK:n kerhorakennus, Rajasaarenpenger 6 00250 Helsinki

Käsiteltävät asiat (sääntömääräiset asiat)

 1. Kokouksen avaus
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
 4. Valitaan kokoukselle sihteeri
 5. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 6. Valitaan kokoukselle kaksi ääntenlaskijaa
 7. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja vuodeksi 2010
 8. Valitaan satamakapteeni vuodeksi 2010
 9. Valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle
  toimikaudeksi 2010–2011
 10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille varamiehet vuodeksi 2010
 11. Päätetään, että rahastonhoitajan ja sihteerin tehtäviä   
  hoitamaan voidaan valita johtokuntaan kuulumaton henkilö
 12. Päätetään jäsenmaksun, ainaisjäsenmaksun, kannatusjäsen 
  maksun sekä vuosijäsenen liittymismaksun suuruudesta, sa- 
  moin kuin yhdistyksen 5 pykälässä tarkoitettujen maksujen suu- 
  ruudesta ja niiden maksuperusteista
 13. Päätetään toimintasuunnitelma vuoden 2010 toiminta- ja tilikau- 
  deksi
 14. Päätetään niistä mahdollisista toimikunnista, jotka johtokunta  
  velvoitetaan yhdistyksen sääntöjen 11 pykälän perusteella aset- 
  tamaan
 15. Päätetään talousarvio vuoden 2010 toiminta- ja tilikaudeksi
 16. Päätetään mahdollisista kokouskutsujen ilmoituslehdistä
 17. Päätetään yhdistyksen toimihenkilöille maksettavista palkkioista  
  ja korvauksista
 18. Käsitellään muut johtokunnan tai jäsenten esittämät asiat, ei    
  kuitenkaan sellaisia asioita, joista mainitaan yhdistyslain 23  
  pykälässä, mikäli niistä ei ole kokouskutsussa mainittu
 19. Kokouksen päättäminen

Kahvitarjoilu!
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Toimihenkilöt 2009
KERHON TOIMIHENKILÖT VUONNA 2009

Johtokunta
Raimo Lamminen, kommodori Kaj Strömberg, satamakapteeni
Eija Aronniemi Jori Kosonen
Kai Laurila Mika Kouki
Mauri Väänänen Jorma Pilke
Jari Kahila Juha Tynell

Erovuoroisia ovat puheenjohtajan ja satamakapteenin lisäksi alleviivatut 
johtokunnan jäsenet. Kai Laurila on ilmoittanut, ettei ole työtilanteensa vuoksi 
käytettävissä luottamustehtäviin, lisäksi Jori Kosonen on ilmoittanut, ettei ole 
käytettävissä vuonna 2010.

Tilintarkastajat
 Pekka Lieppinen
 Rauni Liikanen
Varatilintarkastajat
 Pertti Norjos
 Harry Hakamäki
Julkaisutoimitus
 Raimo Lamminen, pj ja päätoimittaja
 Eija Aronniemi
 Jorma Pilke
 Katri Hämäläinen
 Eira Lamminen
 Lauri Seppänen
Kahvilatoimikunta
 Eira Lamminen, puheenjohtaja
 Rauni Liikanen
 Katri Hämäläinen
Katsastustoimikunta
 Raimo Lamminen, puheenjohtaja
 Eija Aronniemi, sihteeri
 Jan Hedman
 Gustav Broman
 Jan Hedman
 Mika Kansikas
 Pertti Kansikas
 Jori Kosonen
 Hannu Seppänen
 Kaj Strömberg
 Michael Waltzer
 Jorma Viita
 Ville Wiro

HUMALLAHDEN VENEKERHO - 
HUMMELVIKENS BÅTKLUBB HVK ry
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Kiinteistön toiminta
 Hannu Seppänen, puheenjohtaja
 Gustav Broman
 Antti Tamminen
 Juha Tynell

Koulutus- ja venematkailutoimikunta
 Jori Kosonen, puheenjohtaja
 Raimo Lamminen
 Hannu Seppänen
 Jorma Viita

Nuorisotoimikunta
 Hannu Seppänen, puheenjohtaja
 Johanna Kahila
 Linda Strömberg
Saari- ja kalastustoimikunta
 Mika Kouki, puheenjohtaja
 Jukka Ilmarinen
 Jari Kahila
 Hannu Seppänen
 Kari Ukkonen
Satamatoimikunta
 Kaj Strömberg, satamakapteeni
 Eira Lamminen, satamasihteeri
 Juha Tynell, johtava telakkamestari
 Katri Hämäläinen, telakka-assistentti
 Pertti Kansikas, telakkamestari
 Pekka Marttila, telakkamestari
Tulevaisuustyöryhmä
 Kai Laurila, puheenjohtaja
 Eija Aronniemi
 Jori Kosonen
 Raimo Lamminen
 Jorma Pilke
 Mauri Väänänen

HUMALLAHDEN VENEKERHO - 
HUMMELVIKENS BÅTKLUBB HVK ry
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Toimintasuunnitelma 2010

HUMALLAHDEN VENEKERHO - 
HUMMELVIKENS BÅTKLUBB HVK ry

Yleistä
Vuosi 2010 on vuonna 1953 perustetun yhdistyksen 57. toimintavuosi.
Jäsenmäärää pyritään edelleen nostamaan ja kotisataman laituripaikkojen
käyttöastetta nostamaan.
Toimikuntiin toivotaan edelleen lisää uusia ja ennen kaikkea aktiivisia jäseniä.
Erittäin hyvää ja toimivaa yhteistyötä jatketaan muihin venekerhoihin, alan kat-
tojärjestöön Suomen Veneilyliittoon, eri meripelastusyhdistyksiin sekä muihin 
alan järjestöihin ja viranomaisiin.

Julkaisutoiminta
Yhtäjaksoisesti jo 39 vuotta ilmestyneen HooVeeKoo –tiedotuslehden julkai-
semista jatketaan edelleenkin totutulla ja hyväksi havaitulla tavalla. Kotisivuja
uuden ilmeen kehittämistä jatketaan. Erillisen jäsenkirjeen tai seurainfon julkai-
seminen ”netissä” pyritään toteuttamaan tulevan vuoden aikana.
Jäsenistöä informoidaan edelleen tiedotuslehden lisäksi myös sekä kerhora-
kennuksen ilmoitustaulun tiedotteilla että postitse tarpeen niin vaatiessa.

Kahvilatoiminta
Kahvila pyritään pitämään auki sekä kevään toimistoiltoina että touko-kesä-
kuun katsastusiltoina. Kahvila on lisäksi avoinna kevään ja syksyn nosto- ja
laskupäivinä ja pukkitalkoopäivinä. Lipunnosto- ja laskupäivinä kahvissa tarjo-
taan kahvit kaikille läsnäolijoille.

Muista kahvilan aukioloajoista tiedotetaan aina erikseen.

Katsastustoiminta
Kaikki kerhon laitureissa olevat veneet tulee olla katsastettu liiton katsastusoh-
jeiden mukaisesti. Katsastusiltoja järjestetään kerhorakennuksessa torstaisin
veneiden ensimmäisen virallisen yhteislaskun jälkeen touko- ja kesäkuussa.
Runkokatsastukset tulee suorittaa ennen veneiden vesillelaskua ja niistä 
tulee sopia aina henkilökohtaisesti katsastajan kanssa. Katsastamattomasta 
veneestä tullaan perimään syyskokouksen hyväksymä katsastuksen laimin-
lyöntimaksu.
Uusia katsastajia pyritään kouluttamaan ja ns. ”vanhojen” katsastajien tieto-
ja päivittämään liiton järjestämissä katsastajakoulutustilaisuuksissa. Kaikilla 
HVK:n katsastajilla tulee olla voimassa oleva liiton katsastajalupa.

Koulutus- ja venematkailutoiminta
Keväällä järjestetään kerholla veneenkuljettaja- ja venepäällikkökurssit sekä 
niihin liittyvät ajokokeet mahdollisuuksien mukaan koulutuksesta kiinnostu-
neille jäsenille. Myös muita jäsenistön toivomia kursseja pyritään järjestämään 
(esim. CEVNI –kurssi), perinteistä solmukurssia unohtamatta.



 HooVeeKoo 4• 09       9

Perinteinen Tallinnan eskaaderiretki järjestetään jälleen kesäkuussa pari viik-
koa ennen juhannusta (säävaraus). Myös muita retkikohteita on harkinnassa 
(esim. Isosaari).
Nuorisotoiminta
Keväällä vieraillaan jo tutuksi käyneessä Vantaan Heurekassa. Muitakin 
vaihtoehtoja toki mietitään.  Osanottajamäärään toivotaan edelleenkin nousua 
– mukaanhan voi ottaa vaikkapa lapsenlapset, jos omat lapset eivät enää 
halua tulla mukaan, sillä eiköhän tähänkin päde se totuus, että mitä suurempi 
joukko, sen hauskempaa on kaikilla.

Solmujen teon oppiminen on myös perinteisesti kevään rientolistalla. Samoin 
tärkeiden veneilytaitojen opettaminen perheen nuoremmille apukippareille, 
mikäli kiinnostusta löytyy.
Saari- ja kalastustoiminta
Perinteinen purjehduskausi alkaa retkisataman siivoustalkoilla toukokuun 
lopussa. Juhannuksena paistetaan lettuja ja mikäli säät sallivat, niin myös 
juhannuskokon polttaminen on ohjelmassa. Syksyllä järjestetään nyyttikestit, 
mikä on samalla oiva tilaisuus tyhjentää veneiden perusruokavarastoa.

Saaressa on myöskin ensi kesänä tiedossa paljon erilaista kunnostus- ja 
huoltotyötä, vaikka erittäin paljon jo menneenä kesänä saatiinkin aikaiseksi. Ja 
tietenkin edelleen pyritään pienet huoltotyöt tekemään talkoovoimin, mikäli se 
suinkin on mahdollista.

Kalastusalueiden vuokraustoimintaa jatketaan aikaisempien vuosien mukai-
sesti.  Saaressa käyviä kalastusta harrastavia jäseniä pyritään edelleen opas-
tamaan ja valistamaan kalastusalueiden oikeaan ja sopimuksen mukaiseen 
käyttöön. Vain HVK:n kalastusmaksun maksanut voi kalastaa venekerhon 
mandaatilla.

Satama- ja kiinteistötoiminta
Talvitelakointi jatkuu edelleen pohjoispuolen telakointialueella (alue toimii 
kesällä myös autojen paikoitusalueena). Purjehduskauden aikana sekä etelä- 
että pohjoispuolen laituri-alueilla on sähkö-, vesi- ja jätehuolto.
Satama-alueen vartiointi suoritetaan purjehduskauden aikana jäsenvartiona. 
Vartiointivuoron laiminlyönnistä laskutetaan.
Kerhorakennuksessa vietetään keväällä jäsenistölle tarkoitettuja erilaisia tilai-
suuksia (koulutusillat, toimikuntien jäsenten yhteistapaamiset, uusien jäsenten 
informaatiotilaisuus, HVK:n oma perinteinen pikkujoulujuhla jne). Kerhoraken-
nusta vuokrataan myös jäsenistölle juhlapaikaksi.

Tulevaisuustyöryhmä
Yhdistyksen sääntöjen ja erilaisten ohjesääntöjen ajanmukaistamista ja päivi-
tystä jatketaan.

HUMMELVIKENS BÅTKLUBB HVK ry
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HUMALLAHDEN VENEKERHO - 
HUMMELVIKENS BÅTKLUBB HVK ry

Maksuehdotukset vuodelle 2010
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 525,00
E 4,5 10-12m 625,00
K 3,0  365,00
K 4,0  495,00
P1-7 4,0  495,00
P8-12 4,5  605,00
P13-16 5,0  645,00
Kerhon alueella tai saaressa säilytettävästä  jollasta 80,00
Muualla kuin Helsingissä asuvalta maksu peritään Helsingin kaupungin
liikuntaviraston päättämällä tavalla korotettuna.
Laiturisähkö:
(ei lämmitykseen), niiltä joilla on sähkökaapin avain 30,00
Telakkapaikka:   40,00 veneeltä
ja lisäksi käytetystä alueesta  7,00 / m²
(Veneen tai katteen suurin pituus x leveys)
Telakointivälineiden säilytys:  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:
niiltä, joilla on varastokaapin avain  20,00 kaudelta
Autopaikkamaksu:   60,00 *
Purjehduskauden aikana pohjoisella telakointialueella pysäköidystä autosta.

Kerhorakennuksen vuokra:
jäseneltä omaan käyttöön  400,00
(max 60 henk.) 1 vrk klo 12.00-12.00
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HUMALLAHDEN VENEKERHO - 
HUMMELVIKENS BÅTKLUBB HVK ry
   €  
lisämaksu lämmityksestä  150,00
lämmityskauden aikana 1.11–30.4. 
Lisäksi laskutetaan mahdollisesta siivouksesta.
Katsastusmaksu:   
Kirjaus- ja perusmaksu
Ennen 1.7.2010, sisältyy laituripaikkamaksuun 15,00
Lisämaksu 1.7 - 31.7 2010   15,00
Lisämaksu 31.7.2010 jälkeen   30,00

Maksut Hästössä:

Saunamaksut:
Yhteissauna pe-la henkilöltä  2,00
Perhe-/yhteissauna arkena  kahdelta hengeltä 8,00 +
lisähengeltä   4,00
Edustussauna   20,00 +
hengeltä   5,00
Yhteis- ja perhesaunassa lapset (alle 16 v. Ilmaiseksi)
Rantautumismaksut:
Hästöuddeniin rantautuvasta veneestä 
Alkavalta 24 tunnilta  5,00
   80,00 kaudelta *

Kalastusmaksu:
(kalastusmaksu on henkilökohtainen)   40,00 kaudelta *
Sähkön käyttömaksu:
kun veneestä on sähköjohto kiinni saaren sähköissä 3,00 vrk tai
   45,00 kaudelta *
Laiminlyöntimaksut:
Telakointi- ja laiturialueen
siivoustalkoiden laiminlyönnistä  150,00

Katsastamattomasta veneestä,
jolla oli laituripaikka kerhon laiturissa  100,00
Telakoinnista kerhon alueelle ilman varausta 150,00
lisäksi peritään kerholle syntyvät kustannukset
 
Vartiovuoron laiminlyönnistä per vuoro  300,00
(eli, ellei vartioi ollenkaan on maksu yhteensä) 600,00
Maksumuistutuksesta  10,00
*) merkityt ostetaan etukäteen toimistossa laskutettavaksi.
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HUMALLAHDEN VENEKERHO - 
HUMMELVIKENS BÅTKLUBB HVK ry

Budjetti v. 2010
VARSINAINEN TOIMINTA Tot 2008 Budj 2009 Budj 2010

TUOTOT

Satamatointa
Autopaikat 3 420,00 3 500,00 3 800,00
Telakointi 17 166,80 17 200,00 17 500,00
Traileripaikat 1 100,00 1 000,00 1 600,00
Telakointivälineiden säilytys 2 280,00 2 100,00 2 100,00
Laituripaikat 78 387,80 78 000,00 87 000,00
Jollapaikat 680,00 700,00 480,00
Nosturi 8 000,00 8 000,00 8 000,00
Varastokopin vuokra 20,00 300,00 300,00
Tavaramyynti 1 499,00 1 200,00 900,00
Sähkö 1 840,00 2 400,00 2 400,00
Muut tuotot 22,55    
Yhteensä 114 416,15 114 400,00 124 080,00

Katsastusmaksutuotot 2 575,00 2 325,00 2 900,00

Saari- ja kalastustoiminta
Saunamaksut 0,00 2 000,00 1 700,00
Rantautumismaksut 2 100,00 3 000,00 3 500,00
Kalastusmaksut 330,00 600,00 800,00
Jollamaksut   480,00
sähkömaksut   1 700,00
Rantautuminen, sauna ja sähkötuotot 2 343,60 700,00  
Yhteensä 4 773,60 6 300,00 8 180,00
Kahvio 1 842,50 2 800,00 2 000,00

Koulutus 228,70 500,00 500,00

Julkaisutuotot  0,00 150,00

Kiinteistö
Tilavuokrat 6 750,00 8 000,00 7 000,00
Avainmaksut 820,00 700,00 800,00
Yhteensä 7 570,00 8 700,00 7 800,00

TUOTOT YHTEENSÄ 132 815,95 135 025,00 145 460,00
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KULUT Tot 2008 Budj 2009 Budj 2010

Satamatoiminta
Laiturimaksut -53 754,88 -56 000,00 -56 200,00
Satama-alueen vuokra -4 429,76 -4 450,00 -4 500,00
Sähkö -1 053,91 -1 200,00 -1 300,00
Nosturi -6 716,92 -8 000,00 -9 000,00
Kulukorvaukset -1 711,58 -1 400,00 -1 400,00
Tavaraostot -971,34 -1 900,00 -1 900,00
Varaston muutos -3 524,86 -400,00 -400,00
Sataman kunnossapito -2 954,68 0,00 -300,00
Satamatoiminnan muut kulut -50,50 -295,00 -200,00
Yhteensä -75 168,43 -73 645,00 -75 200,00

Katsastustoiminta
Koulutus 0,00 -350,00 -400,00
Tarvikkeet -692,00 -300,00 -400,00
Kulukorvaukset -1 413,92 -1 700,00 -1 600,00
Muut kulut  -100,00 -100,00
Yhteensä -2 105,92 -2 450,00 -2 500,00

Saari- ja kalastustoiminta
Kiinteistövero ja tiemaksu -337,31 -300,00 -330,00
Sähkö -1 521,55 -1 300,00 -1 700,00
Vakuutukset -411,25 -500,00 -500,00
Kunnossapito ja korjaus -4 851,54 -5 400,00 -2 000,00
Kuljetukset ja polttoaineet 0,00 -500,00 -200,00
Puhtaanapito -222,99 -500,00 -300,00
Kulukorvaukset -360,15 -400,00 -400,00
Kalastusoikeuksien vuokrat -784,75 -800,00 -800,00
Muu kulut -485,18 -10 580,00 -800,00
Yhteensä -8 974,72 -20 280,00 -7 030,00

Kahviotoiminta
Elintarvikeostot -865,48 -2 300,00 -1 400,00
Muut ostot  -100,00 -100,00
Varasto muutos -12,35    
Kulukorvaukset -223,25 -400,00 -400,00
Muut kahvion kulut 0,00 -100,00 -100,00
Yhteensä -1 101,08 -2 900,00 -2 000,00

Julkaisutoiminta
Painatus -3 647,70 -5 500,00 -3 000,00
Postitus -951,05 -1 500,00 -1 500,00
Kulukorvaukset -520,92 -700,00 -700,00
Materiaalikulut 0,00 -200,00 0,00
Muut tiedotustoiminnan kulut 0,00 -100,00 -200,00
Yhteensä -5 119,67 -8 000,00 -5 400,00

HUMALLAHDEN VENEKERHO - 
HUMMELVIKENS BÅTKLUBB HVK ry
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KULUT Tot 2008 Budj 2009 Budj 2010

Koulutus-ja venematkailutoiminta
Koulutustilaisuudet  -800,00 -300,00
Kulukorvaukset -74,42 -100,00 -100,00
Muut kulut -112,77 -700,00 -300,00
Yhteensä -187,19 -1 600,00 -700,00

Nuorisotoiminnan kulut -483,80 -250,00 -250,00 

Kulut yhteensä -97 075,00 -109 125,00 -93 080,00 
   
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -2 560,20 -2 400,00 -3 000,00
    
Poistot yhteensä -24 380,46 -18 000,00 -25 000,00
Muut kulut Hallinto
Hallintopalvelut -1 390,19 -4 200,00 -4 400,00
Jäsenmaksut -4 828,00 -4 800,00 -5 000,00
Kokouskulut -2 721,26 -50,00 -3 000,00
Pankin kulut -400,94 -350,00 -500,00
Postimaksut -1 826,66 -1 800,00 -2 500,00
Kopiot  -200,00  
Toimisto -5 065,14 -3 000,00 -6 000,00
Puhelin ja tietoliikenne -1 366,82 -1 500,00 -1 300,00
Kulukorv, palkkiot -3 226,98 -3 000,00 -4 000,00
Tilintarkastus 0,00 -500,00 -400,00
Kahvi- ym. tarjoilu 0,00 -200,00 -200,00
Liputus 0,00 -100,00  
Ansiomerkit ja huomionosoitukset -530,80 -200,00 -500,00
Muut kulut -1 008,30 -700,00 -200,00
Yhteensä -22 365,09 -20 600,00 -28 000,00

Kiinteistökulut
Maa-alueen vuokra -832,99 -840,00 -850,00
Kiinteistövero -603,64 -650,00 -650,00
Kiinteistövakuutus -519,68 -600,00 -560,00
Sähkö -6 387,00 -10 000,00 -8 000,00
Vesi -405,45 -450,00 -540,00
Jätehuolto -9 018,78 -9 000,00 -12 000,00
Kunnossapito -1 796,38 -2 000,00 -2 000,00
Kulukorvaukset -595,33 -1 500,00 -600,00
Siivous ja puhtaanapito -1 893,33 -1 000,00 -2 000,00
Avainpalautus 0,00 -500,00 -180,00
Muut kiinteistökulut -3 137,50 -610,00 -3 000,00
Yhteensä -25 190,08 -27 150,00 -30 380,00

HUMALLAHDEN VENEKERHO - 
HUMMELVIKENS BÅTKLUBB HVK ry



 HooVeeKoo 4• 09       15

KULUT Tot 2008 Budj 2009 Budj 2010

Muut kulut yhteensä -47 555,17 -47 750,00 -58 380,00

Tuotto-/Kulujäämä -38 754,88 -42 250,00 -34 000,00 

VARAINHANKINTA
Tuotot
Jäsenmaksut 24 460,00 23 000,00 23 000,00
Liittymismaksut 11 400,00 12 000,00 14 000,00
Kertaluonteinen jäsenmaksutulo 9 100,00    
Laiminlyöntimaksut 2 725,00 1 500,00  
Yhteensä 47 685,00 36 500,00 37 000,00

Kulut
Jäsenmmaksutuotojen oikaisut 1 111,50   
Jäsenhankinta -1 073,42 -1 500,00 -2 400,00
Muut kulut 0,00 -150,00 -100,00
Kulut yhteensä 38,08 -1 650,00 -2 500,00

  

Yhteensä 47 723,08 34 850,00 34 500,00 
  
Tuotto-/Kulujäämä 8 968,20 -7 400,00 500,00 

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Korko- ja osinkituotot 1 242,50 1 400,00 500,00
Korkokulut, ja muut kulut -2 412,25 -2 700,00 -1 000,00
Yhteensä -1 169,75 -1 300,00 -500,00 
  

Tilikauden ylijäämä 7 798,45 -8 700,00 0,00

HUMALLAHDEN VENEKERHO - 
HUMMELVIKENS BÅTKLUBB HVK ry
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Lipunlasku 25.10.2009
Kommodori Raimo Lamminen avustajinaan satamakapteeni Kaj Strömberg ja 
Hannu Seppänen laskivat yhdistyksen viirin ja lipun merkkinä virallisen purjeh-
duskauden päätöksestä.
Syksyinen sää oli erittäin sateisen harmaa, mikä verotti paikalle uskaltautunei-
den määrää – vieraskirjaan tuli vain 15 nimeä. Samaan aikaan laskettiin myös 
viiri Hästössä.
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Jäsenistön toivomuksesta

VENEENKULJETTAJAKURSSI  HVK:lla MAALISKUUSSA  
17-18.3.2010 ja 24-25.3.2010, alkaen kello 17.30.

SVEL:n koulutusohjelman mukainen veneenkuljettajakurssi on ensisi-
jaisesti 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 27.3.2010 kello 13.

Kurssi järjestetään, mikäli osallistujia on tarpeeksi. Kurssin hinta on 50 euroa / 
henkilö ja se pitää sisällään kurssiaineiston.

Ota mukaan harppi, astelevy, viivoitin sekä pehmeä lyijykynä ja kumi.

Ilmoittautumiset / lisätiedot viimeistään 10.3.2010 mennessä

puh. 050 55 21 501 
Hannu Seppänen  
hannu.seppanen@kotiportti.fi 

Veneenkuljettajakurssi
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HVK osallistui jo kolmannen kolmanteen valtakunnalliseen Köydet irti –ta-
pahtumaan yhdessä Keilalahden ja Soukan venekerhojen kanssa.  Mukana 
oli lisäksi uutena ”jäsenenä” Tapiolan Venekerho. Myös tälläkin kertaa saatiin 
käyttöön kokeneen SVK:n ratamestarin Hannele Naatulan laatimat kilpailuoh-
jeet.

Radalle lähti saman verran venekuntia kuin viime vuonna eli yhteensä tehtävät 
suoritti 9 venekuntaa.  Ennen omien kerhojen laitureista lähtöä tehtiin pari tun-
tia kirjallisia tehtäviä, minkä jälkeen venekunnat lähtivät kohti Pentalaa, mikä 
oli kaikille yhteinen lähtöpaikka.  Kilpailijoille oli jaettu etukäteen monisteita, 
missä oli reittipisteet – ne piti tunnistaa reitin varrelta. Tämä tehtävä vaatii erit-
täin suurta mutta sitähän turvallineen merellä liikkumiseen tarvitaan – tietoa, 
taitoa, etukäteissuunnittelua ja tarkkuutta.

Ja jälleen kerran Hästössä jatkettiin maatehtävien suorittamisella. Solmumes-
tari apulaisineen valvoi solmujen tekoa ja muut kerholaiset seurasivat silmät 
tarkkoina heittoliina –tehtävää, mikä jälleen osoittautui haastavaksi. Kannattaa 
harjoitella, miltä se tuntuu tositoimissa.

Mitallit jaettiin toistamiseen kullekin osallistuvalle kerholle erikseen – HVK:
n mitalisade tuli veneille ”Inka” (Raimo ja Eira), ”True North” (Eeva-Leena ja 
Timo) ja pronssia ”Kristina” (Anneli ja Antti) ja tässä järjestyksessä. Onnittelut 
voittajille.

Palkintojen jaon jälkeen maistui sauna kaikille vielä saaressa oleville vieraili-
joille. Makkaraa paistettiin grillillä, missä myös jatkettiin illanviettoa yhteislau-
lulla Eeva-Leenan haitarin säestyksellä.
Köydet Irti –tapahtuma on leikkimielinen ja ohjelmallinen KOKO PERHEEN 
veneilytapahtuma. Osallistuminen on avointa kaikille veneilijöille, sekä vene-
kerhoihin kuuluville että kuulumattomille – tämä erittäin hyvä tapa kouluttaa 
veneilijöitä merellä liikkumisen saloihin. Taphtuma järjestetään myös vuonna 
2010 – aiheesta sitten lisää ensi kevään tiedotuslehdissä!

Volvo Penta-Veneretkilpailu
Taas on se aika vuodesta, jolloin tulisi täyttää Volvo Penta –kilpailulomake ja 
pudottaa se kerhon postilaatikkoon marraskuun aikana. Kuudes Volvo –ruori 
on siis edelleen hakusessa, aikaa vuoteen 2013 ei enää kovinkaan paljoa 
(toivomuksenihan on, että kun kerho täyttää kunniakkaat 60 vuotta, meillä olisi 
rivissä kerhorakennuksen seinällä 6 Volvo –ruoria, yksi jokaiselle vuosikym-
menelle.

Lomakkeita on saatavilla kerhorakennuksen tiskillä.

Syysterveisin
Eija Aronniemi

Köydet irti 2009 Hästössä
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Tervetuloa uudet jäsenet
VUONNA 2009 KERHOON LIITTYNEET UUDET JÄSENET

(liittymisjärjestyksessä)

Laitinen Kimmo   Kaarnola Sami
Wiiala Timo   Kivimäki Kim
Pokela Eeva-Leena   Ylä-Outinen Vesa
Riekkinen Markku   Vuori Pekka
Savunen Liisa   Rantanen Irma
Vehkonen Pekka   Sandstedt Sami
Laitasalo Jukka   Backman Kari M
Radik Tonu   Vehkonen Kalevi
Valtonen Onni   Hämäläinen Hannu
Lintunen Timo   Lahtela Marjatta
Heinänen Hannu   Ylänen Hanna
Pasanen Antti   Aaltonen Pasi
Huikari Olli   Ståhlhammar Jani
Mattila Vesa Ville   Kulomäki Juha
Mattila Riitta-Liisa

Toimiston aukioloajat
Toimisto on kiinni talvikuukausina• 

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

www.humallahdenvenekerho.fi  osoitteessa lisää kerhon toiminnasta



 HooVeeKoo 4• 09       20

Hästön luonto virikkeenä
Kolme kesää kului Hästön retkisatamassa Edda-purjeveneessä kannettavan 
tietokoneen ruudun ääressä. Aviomies Jorma ulkoilutti saaressa Cherie-koi-
raamme. Jorma kesti nämä luontoretket, mutta koiramme siirtyi vanhuudenu-
neen 15-vuotiaana. Vain harva hvk-lainen tiesi, mitä puuhastelin tietokoneen 
kimpussa ja mitä sisälsivät veneessä olevat kolme kassillista mappeja, Humal-
lahden Venekerhon 50-vuotishistoriikin kirjoittanut Helena Pilke muistelee.

Asia paljastui toukokuussa 2009, kun Helena väitteli Turun yliopistossa viiden 
tiiviin jatko-opiskeluvuoden jälkeen kulttuurihistoriasta aiheenaan ”Etulinjan ky-
nämiehet”. Väitöskirja käsitteli suomalaisen sotakirjallisuuden kustantamista ja 
ennakkosensuuria kirjojen julkaisutoiminnan sääntelijänä vuosina 1939-1944.

Veneessä voi tehdä siis muutakin kuin pelkästään veneillä, Helena pohdiske-
lee. Kun kysymyksessä oli tutkimaton sarka, väitöskirjan muotoinen aukko, 
tutkimustyö oli kyllä raskasta, mutta tuntui mielekkäältä ja ”kivaltakin”. Asiaa 
voisi lähestyä fi losofi sesti, että kysymyksessä oli ”uinuvan prinssin herättelyä” 
niin kuin eräässä radio-ohjelmassa todettiin.

Turussa on varoteltu väittelijöitä, että heidän on keksittävä ”korvikeaskartelua”, 
tutkimustyönsä vastapainoksi ja etenkin sen jälkeen. Toukokuun väitöstilaisuu-
den jälkeen Eddan köydet irrotettiin HSKn Lauttasaaren laiturista, Pilkkeet kun 
ovat kahden kerhon jäseniä eikä purjeveneellä pääse Lauttasaaren siltojen 
alta. Purjehdusretki suuntautui länteen aina Uuteenkaupunkiin asti. Sinne Ed-
dan merikortit loppuivat, joten veneen keula käännettiin paluumatkalle.

Merellä hitaasti seilaten saattoi muistella viime vuosikymmenen puolivälistä 
Jorman kanssa alkanutta yhteistä purjehdusharrastusta. Matkat ovat ulottu-
neet Virolahdelta Ahvenanmaalle ja viime kesänä Uuteenkaupunkiin. Kaksi 
aikaisempaa venettä olivat, puuveneitä Ainur ja Varda, joka tarkoittaa Tähtien 
kuningatarta. Ylevä nimi 6,5 metriselle, pressulla peitetylle ”merten rätticitikal-
le”, Helena naurahtaa. Kun uutta venettä on ryhdytty hankkimaan, pöytälaatik-
koon on kertynyt lukuisa joukko nimiehdotuksia, jotka useimmiten perustuvat 
mytologiaan ja tarustoon unohtamatta HVKta ja Hästötä.
Ja takaisin venekerhon saaripaikkaan ja retkisatamaan Hästöhön. Sinänsä 
se on yksi Suomenlahden hienoimpia luonnonsatamia. Hästössä luonto on 
lähellä tai pikemminkin tuntee olevansa luonnon keskellä, kun esimerkiksi syk-
syisen tähtikirkkaana yönä nousee saaren kalliolle, katsoo pitkin kuunsiltaa ja 
kuulee kävyn putoavan männyn latvasta. Luonnon silmässä on silloinkin, kun 
tuuli ärjyy, myrsky nousee ja aallot särkyvät saaren kallioihin.

Hästössä olleessaan voi ajatella kulttuurihistoriallisesti niiden porkkalalaisten 
tuntemuksia, jotka joutuivat sieltä evakkoon sodan jälkeen vuonna 1944. Mitä 
ajattelivat ne venäläiset, jotka määrättiin tähän sotilastukikohtaan ja jotka 
poistuivat sieltä kaksitoista vuotta myöhemmin vuonna 1956, Helena pohdis-
kelee. Hän palauttaa ajatuksena lopuksi hitaasti ja rauhallisesti lipuvaan puu-
veneilyyn lainaten Suomen Puuveneilijöiden puheenjohtajan Kari Nordlundin 
toteamusta, että ”puuveneilijä on perillä, kun hän irrottaa köydet laiturista”.

Lauri Seppänen
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Helena ja Jorma Pilke purjehtivat Edda-purjevenettä, joka on runsas 7,7 
metriä pitkä ja 2,5 metriä leveä Marina 75-tyyppinen vene. Pariskunta on 
seilannut veneillään Virolahdelta pitkin Suomenlahtea aina Ahvenanmaalle.

Luonto on hitaasti kiiruhtavan purjehtijan sydäntä
lähellä. Aikaa on välillä pysähtyä ja tutustua saaris-
ton luontopolkuihin ja nähtävyyksiin.
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Hästön kesä 2009  
Kevättalvisella Hästön retkellä havaitsin (leudon talven vuoksi oli mahdollista 
ajaa saareen Fasterilla), että tuparakennuksen katon korjaaminen olisi nyt 
eikä joskus tulevaisuudessa, sen verran huonossa kunnossa kattohirret olivat.
Johtokunnalta saatujen valtuuksien nojalla yhdessä Jari Kahilan kanssa kar-
toitimme kattoremppaa tekeviä yrityksiä, ja koska remontin hinta alkoi paisua, 
päätettiin johtokunnan esityksestä viedä asia yhdistyksen kevätkokoukseen. 
Vaihtoehtoja oli tasan kaksi: joko katon korjaus tai pahimmassa tapauksessa 
uuden tuparakennuksen tekeminen, jollei toimeen ryhdytä heti.

Remontti saatiin melkein valmiiksi juuri ennen veneilykauden alkua pidettäviä 
saaren perinteisiä siivoustalkoita. joten kaikille saaressa vieraileville venekun-
nille oli tiedossa runsaasti tekemistä talkoiden yhteydessä. Mutta niin siinä 
sitten kuitenkin kävi, kuten monesti aiempinakin vuosina. että kun työtä on 
tiedossa, niin väki harvenee. Mutta kyllä saaren vakioporukka ihan kiitettävästi 
osallistui katon maalaamiseen ja romulautojen siivoamiseen. Tuli ainetta myös 
juhannuskokkoon!

Keväällä päätettiin myös, että lippukalliorantaan rakennetaan vihdoin kovin 
kaivattu uusi grillirakennus, vanha grilli kun alkoi osoittautua liian pieneksi. 
Kahilan Jarin kautta hankittiin grillikehikko ja Seppäsen Hannun tehtäväksi jäi 
hommata kehikolle lauttakyyti saareen – samaan kyytiin sitten tilattiin klapeja 
ja sepelimurskaa.

Koska talkoohenkeä ei liiemmin löytynyt, niin pystyttäminen tehtiin ostopal-
veluna, samoin kuin  sitten muutkin isommat työt, kuten varsinaisen grillin 
asentaminen, grillin lattian ja terassin teko ym. Lattialaudat ja pöydät sekä 
varsinaisen grillin kuljetin saareen Fasterillani, ja syksyn aikana Ilmarisen 
Jukka ja Raimo Lamminen ahkeroivat ikkunoiden ja penkkien kanssa.  Suur-
kiitos kuuluu myös Sandstedtin Sepolle grillikehikon kyllästämisestä ja Westin 
Peralle ja Ukkosen Karille tuparakennuksen kyllästämisestä.

Syyskuussa Seppäsen Hannun kautta saatiin sitten vielä sen verran edullinen 
tarjous kahdesta ponttonilaiturista juuri uuden grillin eteen, että eihän siitä 
voinut kieltäytyä. Joten nyt on tilaa monille veneille rantautua jopa peräkiinni-
tyksellä.

Uuden grillin ”avajaiset” vietettiin syys/lokakuun vaihteessa. Ja kehuja on tullut 
erittäin paljon: ikkunoista on upea näköala, grillillä on lämmintä ja uusi grilli 
toimii hyvin.
Sekin on suurella ilolla todettu, että saaren käyttöaste on viimevuotisen 
notkahduksen jälkeen ylittänyt taas yli 500 käyntikerran rajan, tosin sääolo-
suhteillakin lienee käytön osalta osansa (504 käyntikertaa 13.9. mennessä). 
Aikaisempina vuosina heinäkuussa on ollut melko autiota, nyt saaressa oli 
kesäkuukausina tasaisesti väkeä. Ja mikäs on hienompi paikka viettää lomaa 
kuin ikioma retkisatamamme ”Porkkalan helmi”. Lopulliset faktatiedot saadaan 
vasta kun ”virallinen” venekausi päättyy kuun vaihteessa. Mutta joidenkin osal-
ta kausi jatkuu vielä marras-joulukuulle.
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Hästön saari oli jälleen kerran Köydet Irti –veneilytapahtuman isäntänä 
elokuun ekalla viikolla, ja syyskuussa vierainamme oli muutama Keilalahden 
venekerhon venekunta.

Omasta puolesta esitän kaikille saaressa kävijöille lämpimät kiitokset men-
neestä kaudesta.
Mika Kouki
saarenhoitokunnan puheenjohtaja

Hästön uusi grilli, kyllä kelpaa grillata ja
nauttia kesäilloista!
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HUMALLAHDEN VENEKERHO - 
HUMMELVIKENS BÅTKLUBB HVK ry

Alustava alkuvuoden rientolista 2010

Tammikuu
Ti 12 18.00 Johtokunnan järjestäytymiskokous
Helmikuu
Ti 2 18.00 Johtokunnan kokous

13-21  Venemessut
Ma 15  Sitovien laituripaikkahakemusten viimeinen

  jättöpäivä (kaikki jäsenet)
Ti 23 18.00 Johtokunnan kokous

Maaliskuu
5-14  Allt för sjön, Tukholman venenäyttely

Ti 9 18.00 Toimihenkilötapaaminen
Su 14 12.00 Purjehduskauden 2010 vartiovuorolista

  kerhorakennuksessa sitovia vartiovuorojen
  merkintöjä varten (lista poistetaan 25.4.)

Ke 17 17.30 Veneenkuljettajakurssi, 1. kurssi-ilta
To 18 17.30 Veneenkuljettajakurssi, 2. kurssi-ilta
La 20 10.00 Nuorten kevätretki (esim.Heureka)
Ke 24 17.30 Veneenkuljettajakurssi, 3. kurssi-ilta
To 25 17.30 Veneenkuljettajakurssi, 4. kurssi-ilta
La 27 13.00 Veneenkuljettajakurssi, tentti
Ti 30 17.30 Johtokunnan kokous
Ti 30 19.00 Yhdistyksen kokous
Huhtikuu
Ti 13 19.00 Uusien jäsenten infotilaisuus
Su 17 21.00  Jäsenvartiointi alkaa
To 22 19.00 Katsastajien yhteispalaveri

Toukokuu
La 1 12.00 LIPUN NOSTO
La 8 08.00  Veneiden 1. yhteislasku *
Ti 4 19.00 Johtokunnan kokous
To 20 17.30  Katsastusilta
La 22 08.00 Veneiden 2. yhteislasku *
To 27 17.30 Katsastusilta
La  29 10.00  Siivoustalkoot Hästöuddenissa *
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Kesäkuu
Ti  1 19.00 Johtokunnan kokous
To  3 17.30 > Katsastusilta
Ma 7 17.30 > Siivoustalkoot telakointialueilla (pakollinen kaikille
   niille jäsenille, joilla on vene ollut
   telakoituna kerhon alueilla)
Ti 8  Vartiovuorojen arvontapäivä
To 10 17.30 Katsastusilta
Pe-su 11-13  Eskaaderiretki Tallinnaan *
To 17 17.30 > Katsastusilta (viimeinen virallinen)
Pe-su 25-27  Juhannus Hästöuddenissa

Heinäkuu  Toimisto kiinni
   (* sää varaus)

Kaksi lopettavaa veteraania kiittävät kuluneista vuosista!
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HVK:n pikkujoulu 28.11.

Taas koittaa aika pikkujoulujen,
ilta aloitetaan perinteisesti

p j jp j j
glögillä klo 19.00.

pp
Joulunajan herkkuja notkuva buffét-pöytä

g g 9. .g
on katettuna klo 20.00 alkaen.
j j ffj f

Tahtia lyö tänä vuonna
Ilmari Havukaisen orkesteri

yy
Mukaan tarvitaan myös hieman arpaonnena

ja reilusti iloista mieltä!
yy

Tervetuloa!
Lysti maksaa 30€/henkilö. Sitovat varaukset

viimeistään 20.11. mennessä:
Eija Aronniemi 050 505 3643
eija.aronniemi@kotiportti.fi 
jj



HUOM! 
KAIKKI, JOTKA TARVITSEVAT LAITURIPAIKAN
VENEELLEEN VUONNA 2010, TÄYTTÄVÄT

,

LAITURIPAIKKAVARAUSLOMAKKEEN

Laituripaikkavaraus 2010
Muutos venetiedoissa

pp

Uusi vene

Jäsenen nimi

Lähiosoite

Postinumero    Postitoimipaikka

Puhelinnumero     

Veneen nimi Rekisterinumero

Veneen tyyppi/malli

Veneen pituus m Leveys   m

koneteho  koneteho hv kW 

Varatessani venepaikan sitoudun kahteen vartiovuoroon purjehduskauden aikana syyskokouk-
sen päätöksen mukaisesti vartiovuoron laiminlyöntimaksun uhalla.

Vartiovuorolista on kerhorakennuksessa vartiovuorojen varaamista varten 14.3. – 25.4.2010 
välisenä aikana. Varaamattomat vartiovuorot arvotaan 8.6.2010, joten merkitse vartiovuorosi
ajoissa, jotta et joutuisi vartiovuoroon Sinulle sopimattomaan aikaan.

Venepaikkavaraus on jätettävä viimeistään 15.2.2010. Varaus voidaan tehdä palauttamalla
lomake satamatoimistoon tai lähettämällä täytetty lomake sähköpostilla satamakapteeni@p @
humallahdenvenekerho.fi . Kaikki lomakkeen tiedot on täytettävä, myös siinä tapauksessa että
muutoksia edelliskauteen ei ole.

Varaus on sitova, jollei sitä ole kirjallisesti peruutettu 7.5.2010 mennessä (ennen veneiden 1.
yhteislaskua).

Päiväys

Allekirjoitus ja nimen selvennys

Ennen kuin tuot veneen laituriin käy satamatoimistossa hakemassa veneprikkasi ja varmista-
massa oikea venepaikkasi. 


