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Päätoimittajan
puheen vuoro

Helsinki on merellinen kaupunki, jonka 
kesäiseen idylliin kuuluvat moottori- ja 
purjeveneet olennaisena osana. Tämä 
idylli on houkuttanut monet hankki-
maan itselleen veneen. Useille se on 
kesämökin vastine. Monilla kerhoilla 
on oma identiteettinsä. Vanhin seura 
NJK on perustettu 1861. Kaikissa kau-
punginosissa on omat kerhonsa.

Yhteistä näille kerhoille on se, että ker-
hot ovat vuokranneet rantansa ja lai-
turinsa Helsingin kaupungilta. Veneily 
on ympärivuotista toimintaa, veneet 
on telakoitava talveksi. Kaikista kerhon 
asioista on tasaisin välein neuvoteltava 
kaupungin kanssa.

Jokainen kerho hoitaa omat neuvot-
telunsa ja sopimuksensa. Kerhot ovat 
myös yhdessä pyrkineet vaikuttamaan 
omiin asioihinsa. Kerhot, joita on yh-
teensä noin 80, perustivat vuonna 2002 
yhteisen neuvottelukunnan, jonka nimi 
on HELVENE. 

HVK oli alusta lähtien aktiivisesti mu-
kana tässä yhteistyössä. Ensimmäise-
nä edustajanamme oli varakommodori 
Risto Savola.

Eri puolilla kaupunkia oleva laiturika-
pasiteetti riittää toistaiseksi, mutta sa-
tamat ovat pieniä. Laitureita ja pieniä 
satamia on rakennettu 1980 jälkeen 
seitsemän. Nyt Helsingin kaupungin 
alueella on 81 venesatamaa ja noin 
14000 venettä. Suurin osa satamista 
on varustettu kelluvilla betonilaitureilla. 
Vain osa on aallonmurtajien suojassa. 
Vanhimmat kelluvat betoniponttonit 
ovat elinkaarensa päässä. Hajallaan 
oleva satamakapasiteetti aiheuttaa 
ongelmia huollon, valvonnan, satama-
turvallisuuden ja ympäristömääräysten 
kannalta.

Keskusta-alue tarvitsee venesataman-
sa ja telakka-alueensa myös jatkossa. 
Hyvin hoidetut satamat ja telakka-alu-
eet ovat suosittuja katselukohteita.

Talvitelakointipaikat ovat jatkossa hä-
viämässä monilta kerhoilta uusien ra-
kennusprojektien tieltä. Tilaa haetaan 
nyt Hernesaaresta ja Jätkäsaaresta. 
HVK:lla on omat haasteensa: olemme 
pääministerin naapurissa, jossa kau-
pungin puisto-osasto tulevaisuudessa 
käynnistää rantojen ehostuksen. Tämä 
tuo paineita talvisäilytyspaikkojen suh-
teen.

Jorma Pilke, varakommodori 
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Satamakapteeni tiedottaa

Talvi alkaa taittua kevääksi…
Venemessut on käyty ja veneen kunnostustyöt alkavat taas hiipiä pikkuhiljaa
jokaisen veneilijän mieleen.
Laituripaikkavarauksia määräaikaan mennessä (15.2.) oli tullut vasta 122, mut-
ta petrattiin kuitenkin viime vuodesta 2 varauksella.
Pitkäaikaista satamakapteeniamme Kaj Strömbergiä lainaten (tiedotuslehti
2/2009):
”Onko tosiaan niin vaikeaa täyttää paikkavaraus heti kun lehti ilmestyy?” Ja
edelleen on varauspapereita, joissa lukee ” veneen tiedot entiset ” tai ”vanha
vene”! Olisi kuitenkin hyvä sentään tietää omistajan nimi ja puhelinnumero, eli
sama meininki tuntuu joidenkin jäsenten taholta jatkuvan vuodesta toiseen. Oi-
kein täytetty paikkavaraus vähentää turhaa työtä toimihenkilöiltä.
Jokaisen venepaikan haltijan on huolehdittava kerhoalueen vartioinnista pur-
jehduskauden aikana. Vartiovuoroja on kaksi (2) venepaikkaa kohden. Vartio-
vuorojen varauskirja on esillä kerhorakennuksessa sunnuntaista 14.3. kello
12.00 lukien ja varauskirja viedään pois sunnuntaina 25.4., minkä jälkeen tul-
laan arpomaan vartiovuorot niille jäsenille, joilla on kerholla venepaikka, mutta
joilta tuo vartiovuorovaraus on päässyt unohtumaan.
Huomioikaa:

oman perheenjäsenen kanssa suoritettu vartiointi kirjataan kahdeksi (2)
vuoroksi / venepaikka, eli silloin selviää yhdellä jäsenvartioinnilla.  Varaus-
kirjaan siis merkintä esim. Virtanen x 2 tai Virtanen/Virtanen.
jonkun toisen kerholaisen kanssa, jolla on vene kerhon alueella tulee suo-
rittaa kaksi (2) vartiovuoroa / venepaikka.

Ja vartiopäiväkirjaan tulee kirjoittaa muutakin kuin ”kello 21 vartio alkoi ja loppui
kello 06.00” - esimerkiksi tehtyjen vartiokierrosten tekoaika ja jos jotain erikois-
ta sattuu ympäristössä (esim. jos vastarannalla olevaa jäätelökioskia rikotaan
tms).  Lisäksi vartijoiden toivotaan aamulla lähtiessään tarkastamaan, että ker-
horakennuksen yleisilme jää siistiksi...
Veneiden laskupäivät ovat rientolistan mukaiset. Molempina laskupäivinä on
sammuttimien tarkistus ja huolto alkaen kello 09.00.
Jos veneesi runkokatsastus on ajankohtainen, niin sovi etukäteen aika katsas-
tushenkilön kanssa.
Tarkista, että veneesi kiinnitysköydet ja joustimet ovat ehjät ja kunnolliset ja
HUOM! - kunnon tukevat köydet, ei siis mitään ”paperinaruja”.!
Kevään siivoustalkoiden yhteydessä tullaan telakka-alueelta poistamaan yli-
määräiset ja käyttökelvottomat telakointivälineet sekä muu romu (siirtolavoja
tulossa useampiakin). Ja omat telakointivälineet tulee merkitä ja niputtaa kun-
nollisesti.  Paras tapa varmistaa telakointi-välineensä säilyvyys telakalla on tulla
itse talkoisiin keväällä ja syksyllä (ja jollei tule, niin siitä sitten ropsahtaa sakko-
maksu, mikä nyt on syyskokouksen hyväksymä 150 euroa).

•

•
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Muistakaa jäteöljyjen käsittely / myrkkymaalit ym. jätteiden käsittely (kirjoi-
tus lehdessä1/ 2010)
Ennen veneiden laskua tulee venetarrat (prikat) veneisiin noutaa toimis-
tosta.
Varastokaappeihin nimet ja varaston siivoustalkoot (kirjoitus lehdessä 
1/2010).

Vielä lisäyksenä sen verran, että kun tällaisena talvena on lunta tullut todella 
paljon, niin kerholla käytäessä voisi joku muukin lapioon tarttua kuin Seppäsen 
Hannu. Lapiot ovat yhteiseen käyttöön, mutta missä on talkoohenki? Lapioita 
on pääoven tuulikaapissa ja ulkoverannalla, niitä saa ihan vapaasti käyttää. 
Hannulle suuri kiitos pääoven edustan ja ulkoisten käytävien sekä katon lumen 
luomisesta. Nämä viimeiset lumet suurimmilta osin katolta Hannu poisti yhdes-
sä Juha Liukkosen kanssa menneellä viikolla.
No niin, nyt sitten jäädään jännityksellä odottelemaan, että tulevatko laiturit ylös 
ehjinä lumen alta.
Lumen sulamista odotellen
Juha Tynell
satamakapteeni

•

•

•
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Kokouskutsu

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS
Aika  Tiistai 30.3.2010 alkaen kello 19.00

Paikka   HVK:n kerhorakennus
  Rajasaarenpenger 6, 00250 Helsinki

Käsiteltävät asiat
Kokouksen avaus
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
Valitaan kokoukselle sihteeri
Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa
Valitaan kokoukselle kaksi ääntenlaskijaa
Esitellään toimintavuoden 2009 toimintakertomus ja tilinpäätös
Esitellään tilintarkastajien lausunto yhdistyksen tileistä ja hallinnosta toi-
mintavuodelta 2009
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
Päätetään yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta (ensimmäinen käsittely) 
Esitys uusiksi säännöiksi on nähtävänä kokonaisuudessaan kerhoraken-
nuksen ilmoitustaululla ja yhdistyksen kotisivulla. Tiivistelmä esitetyistä 
muutoksista on tässä kokouskutsussa.
Käsitellään johtokunnan tai jäsenten sääntöjen mukaisesti esittämät muut 
asiat
Kokouksen päättäminen

Kerhon sääntöjä esitetään muutettavaksi lähinnä taloushallinnon helpottami-
seksi. Muutokset eivät vaikuta palveluihin tai hintoihin, jäsenen veneilyarki (tai 
– juhla) jatkuu entisellään.
Muutosten keskeiset kohdat ovat

toimintasuunnitelma ja talousarvio käsitellään kevätkokouksessa
muut maksut kuin jäsenmaksut päätetään kevätkokouksessa
kevätkokous pidetään viimeistään huhtikuussa
jäsenmaksun laiminlyönnistä seuraa jäsenyyden päättyminen saman 
vuoden lopussa.

Timo Wiiala
Sääntötyöryhmä pj

Kevätkokouksessa kahvitarjoilu!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.

13.

•
•
•
•
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Euroopan Unionin sininen tähtilippu on kaikille tuttu, mutta mikä se on 
silloin, kun sen nurkkaan on sijoitettu Suomen lippu?
Etelä-Euroopan vesillä on jo vuosia näkynyt veneiden perässä Euroopan Uni-
onin lippuja, joissa on tangonpuoleisessa yläkulmassa maan kansallislippu.  
Kumma kyllä muuten niin patrioottiset ranskalaiset näyttävät olevan kaikkein 
EU-henkisimpiä, kun lipusta on kysymys.  Meillä Suomessa on merellinen lippu-
kulttuuri etelän maita korkeammalla, eikä tällaisia yhdistelmälippuja ole näkynyt 
veneiden perässä.
Lippukomitea pyysi EU:n komissiolta lausuntoa yhdistelmälipun laillisuudesta 
veneen kansallislippuna.  Vastaus oli selkeä: ”Euroopan Unionin lippu ei korvaa 
Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksessa tarkoitettua kansal-
lislippua”.
Kyseinen sopimus edellyttää kaikkien valtioiden säätävän, millä oikeudella 
alukset saavat käyttää valtion lippua sekä toteaa, että lippu ilmaisee aluksen 
kansalaisuuden ja että aluksella pätevät lippuvaltion lait. Valtioiden tulee myös 
antaa aluksille todistus lipun käyttöoikeudesta.  Suomalaisissa huviveneissä 
tämä tarkoittaa joko Merenkulkulaitoksen (nyk. TraFi Liikenteen turvallisuusvi-
rasto) antamaa kansainvälistä huvivenetodistusta tai veneseuran antamaa ve-
netodistusta.
Suomessa nämä kansainvälisen lain vaatimukset on ilmaistu merilaissa, jossa 
selvitetään, milloin alus on suomalainen ja saa käyttää Suomen lippua sekä 
laissa Suomen lipusta, jossa sanotaan: ”Suomalaisen aluksen tunnuksena on 
… kansallislippu.  Huvialuksissa voidaan kuitenkin kansallislipun paikalla käyt-
tää vahvistettua erikoislippua sen mukaan, kuin siitä asetuksella erikseen sää-
detään”.
Suomalaisen veneen perässä saa siis liehua vain kansallinen tai pursilippu, 
jos vene on sellaiseen oikeutettu. Mitkään muut liput – myöskään mainosliput 
– eivät ole lain hengen mukaisia.  Mutta jos haluaa varmistaa, että Suomen 
ymmärretään kuuluvan Eurooppaan, ei mikään estä puhtaan EU:n lipun nosta-
mista saalinkiin.
Uutiset ovat kertoneet Portugalin poliisin osanneen hyödyntää tilannetta.  Yh-
distelmälippua käyttävien veneiden kippareita on sakotettu noin 84 eurolla ”lait-
toman” lipun käytöstä.
Lähde:
Liputustietoa veneilijöille
SVEL:n ja SPL:n Lippukomitea
Hannu Hillo

Suomen ja EU:n liput eivät risteydy
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HUMALLAHDEN VENEKERHO - 
HUMMELVIKENS BÅTKLUBB HVK ry

Toimintakertomus vuodelta 2009

Vuosi 2009 oli vuonna 1953 perustetun Humallahden Venekerho – Hummelvi-
kens Båtklubb ry:n 56. toimintavuosi.

Jäsenistö
Yhdistyksen jäsenmäärä on lamasta huolimatta kääntynyt pienoiseen nousuun, 
eli uusia jäseniä hyväksyttiin enemmän kuin jäsenistöstä poistui jäseniä. Uusia 
jäseniä toimintavuoden aikana liittyi yhdistykseemme 29. Jäsenistöstä poistui 
saadun tiedon 16 jäsentä kuoleman, oman eronpyynnön tai erottamisen (jäsen-
maksujen laiminlyönti) vuoksi.
Toimintavuoden päättyessä oli jäsenmäärä 587, joista vuosijäseniä 331, ainais-
jäseniä 217 ja kunniajäseniä 6. Lisäksi yhdistyksessämme on perhejäseniä 33, 
joista 2 on alle 18 -vuotiaita.

Purjehduskausi
Purjehduskausi avattiin perinteisesti lipunnostolla vapunpäivänä 1.5. Paikalla 
aurinkoisessa vappusäässä oli erittäin runsas osanotto. Pikkupurtavaa tarjottiin 
kaikille mukana olleille kahvin lisäksi.
Purjehduskausi päättyi lipunlaskuun sunnuntaina 25.10. Kolean syyssään vuok-
si paikalle oli saapunut vain15 kerhomme jäsentä.

Kevätkokous
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 24.3. Läsnä oli 25 yhdistyksen ääni-
valtaista jäsentä. Kokouksessa päätettiin mm. tilinpäätöksen vahvistamisesta, 
vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille ja Hästön laajentuneesta ja kal-
listuneesta kattoremontista sekä kattoremonttia varten tarvittavan lainan ottami-
sesta. Kevätkokouksen puheenjohtajana toimi Lauri Seppänen. 

Syyskokous
Sääntömääräinen syyskokous 24.11. Läsnä oli 24 yhdistyksen äänivaltaista 
jäsentä. Kokouksen asialistalla oli henkilövalintoja (uusi kommodori, satama-
kapteeni ja johtokunnan erovuoroisten jäsenten tilalle valittavat jäsenet) ja vuo-
den 2010 talousarviosta päättäminen. Kokouksen puheenjohtajana toimi Lauri 
Seppänen.

Toimihenkilöt 2009
Johtokunta   Raimo Lamminen, puheenjohtaja
    Jorma Pilke, varapuheenjohtaja
    Mauri Väänänen, rahastonhoitaja
    Kaj Strömberg, satamakapteeni
    Eija Aronniemi, johtokunnan sihteeri
    Jari Kahila
    Mika Kouki
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HUMALLAHDEN VENEKERHO - 
HUMMELVIKENS BÅTKLUBB HVK ry

    Jori Kosonen
    Hannu Seppänen
    Juha Tynell
Johtokunta kokoontui vuoden aikana 19 kertaa.
Tilintarkastajat   Pekka Lieppinen
    Rauni Liikanen
    varalla
    Harry Hakamäki
    Pertti Norjos
Julkaisutoimitus  Raimo Lamminen, puheenjohtaja ja
    päätoimittaja
    Eija Aronniemi, toimituksen sihteeri
    Katri Hämäläinen
    Eira Lamminen
    Jorma Pilke
    Lauri Seppänen 
Sataman hoitokunta  Kaj Strömberg, satamakapteeni
    Eira Lamminen, satamasihteeri
    Juha Tynell, johtava telakkamestari
    Katri Hämäläinen, telakka-assistentti
    Pertti Kansikas, telakkamestari
    Pekka Marttila, telakkamestari
Saari- ja kalastustoimikunta
    Mika Kouki, puheenjohtaja
    Jukka Ilmarinen
    Jari Kahila
    Hannu Seppänen
    Kari Ukkonen
Kahvilatoimikunta  Eira Lamminen, puheenjohtaja
    Rauni Liikanen
    Katri Hämäläinen
Katsastustoimikunta  Raimo Lamminen, puheenjohtaja
    Eija Aronniemi, sihteeri
    Gustav Broman
    Jan Hedman
    Mika Kansikas
    Pertti Kansikas
    Jori Kosonen
    Hannu Seppänen
    Kaj Strömberg
    Michael Waltzer
    Jorma Viita
    Ville Wiro
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HUMALLAHDEN VENEKERHO - 
HUMMELVIKENS BÅTKLUBB HVK ry

Kiinteistötoimikunta  Hannu Seppänen, puheenjohtaja
    Gustav Broman
    Antti Tamminen
    Juha Tynell
    Eija Aronniemi, kerhotilan vuokraus
Koulutus- ja venematkailutoimikunta

Jori Kosonen, puheenjohtaja
    Raimo Lamminen
    Hannu Seppänen
    Jorma Viita
Nuorisotoimikunta  Hannu Seppänen, puheenjohtaja
    Johanna Kahila
    Linda Strömberg

Tulevaisuustyöryhmä  Kai Laurila, puheenjohtaja
    Eija Aronniemi
    Jori Kosonen
    Raimo Lamminen
    Jorma Pilke
    Mauri Väänänen

Kotisatama
Telakointialueiden kevätsiivoustalkoot pidettiin maanantaina 8.6 ja syksyn ”puk-
kitalkoot” maanantaina 14.9. Kummassakin tilaisuudessa oli jälleen kerran mu-
kana ihan kiitettävästi talkoolaisia, mutta aikaisempien vuosien tapaan muuta-
ma ”unohtaminenkin” merkittiin tiedoksi (läsnäolokuittaus tehdään kahvilassa
olevaan listaan ja alkaen vasta kello 18 ja laskut ”unohtamisista” lähtevät tämän
listan mukaan).
Veneiden yhteislaskut järjestettiin keväällä 2.5. ja 16.5. Telakointialueelle poh-
joisrantaan oli myös järjestetty mahdollisuus sammuttimien tarkastuksiin kum-
panakin yhteislaskupäivänä.
Syksyn yhteisnostopäivät olivat 3.10. ja 25.10. Paikalla oli myös ammattitaitoi-
set pesijät niille halukkaille, jotka halusivat veneidensä pohjat heti puhtaiksi.
Käytettävissä olevista 233 laituripaikasta käytössä oli 193 laituripaikkaa – va-
paita venepaikkoja löytyi runsaasti pienemmille veneille laitureissa B ja C.
Sataman imutyhjennyslaitetta korjattiin pariinkin otteeseen mm. siipipyörien
vaihdolla.
Satamassa oli jäsenvartiointi 19.4. ja 25.10. välisenä aikana. Vartioinnin laimin-
lyöntejä oli vielä muutama ja näitä henkilöitä muistettiin laskulla.
Kiinteistö / kahvila
Kiinteistön siivous hoidettiin kerran kuukaudessa sekä ennen yksityistilaisuuk-
sia ulkopuolisen yrittäjän voimin. Kesän vartiovuorojen aikana jäsenistö on jäl-
leen kerran pitänyt kiitettävästi huolta kerhorakennuksen yleisilmeestä, mistä
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heille jälleen kerran johtokunnan kiitokset.
Kerhorakennusta vuokrattiin edelleen jäsenistön juhlien pitopaikaksi.
Kevät- ja syyskokousten, lipunnosto- ja laskutilaisuuksien sekä muiden sata-
matoimintaan liittyvien tilaisuuksien lisäksi kerhorakennuksessa vietettiin myös 
muita rientolistalla olleita HVK:n omia tilaisuuksia, kuten:
 10.3.  toimihenkilötapaaminen
 18–19.3. veneenkuljettajakurssi, 1. ja 2. kurssi-ilta
 25–26.3. veneenkuljettajakurssi, 3. ja 4. kurssi-ilta
 28.3.  kurssin teoriakoe
 7.4.  uusien jäsenten infotilaisuus
 23.4.  katsastajien yhteispalaveri
 12.5.  solmukurssi
 28.11.  yhdistyksen pikkujoulu 
Kahvilan toimintaa jatkettiin edelleen vapaaehtoisvoimin entisellä porukalla. Li-
säksi talkoopäivinä mukana voileipien teossa oli myös Airi Mallén. 
Retkisatama ja kalastus
Hästön purjehduskausi alkoi vappuna, ensimmäiset merkinnät satamakirjaan 
olivat kuitanneet ”Aioloksen”, ”Hanrian” ja ”Annan ”kipparit. Oli saaressa toki 
aiemminkin käyty, esim. uusi saaren isäntä Mika Kouki oli tehnyt muutaman tar-
kistusmatkan jo alkutalvesta. Satamakirja vietiin saareen vasta vapuksi tuvan 
pöydälle.
Ja heti ennen kauden alkua saaren tupa- ja saunarakennuksesta saatiin huo-
noja uutisia: katto tulisi osittain purkaa, oli sen verran laho koko rakennuksen 
yläosa. Oltiin tilanteessa, että joko korjataan nyt tai sitten rakennetaan tule-
vaisuudessa kokonaan uusi tuparakennus. Päätettiin korjata, pyydettiin pari 
urakkatarjousta ja valinnan jälkeen tilattiin paikalle kattourakoitsija. Työt saatiin 
sovitun mukaisesti valmiiksi siten, että varsinaisen kesäkauden perinteisesti 
avaavalla siivoustalkoopäivällä saatiin romulaudat pilkottua saunan padan alle 
sopiviksi – jäipä niistä kokkoaineitakin.
Saareen tilattiin keväällä myös grillin kehikko, mikä tuotiin saareen komeasti 
isolla lautalla Seppäsen Hannun ollessa apukipparina. Samalla lautalla tuotiin 
saareen sepelisäkkejä ja klapeja isoissa valkoisissa pusseissa.
Juhannusta vietettiin perinteiseen tapaan lettukesteillä. Ja kokkoakin saatiin 
ihailla. Laulettiin ”Jag tror jag tror på sommaren” melkein talvivarustuksessa. 
Kokon lämmön hiivuttua inspiroitiin kalliotanssit ja ”True Northin” Eeviksen hai-
tarimusiikin tahdissa loppuillasta harjoiteltiin yhteislaulua.
Uusi grilli valmistui sopivasti syksyn lohisoppa – päiväksi, vielä siinä kuitenkin 
on töitä ensi kesän talkoisiin. Grillin pöytävarustuksen ja lasien kiinnitykset te-
kivät pääasiassa Eero Liikanen, Jukka Ilmarinen ja Raimo Lamminen. Grillin 
terassin ideoi Mika Kouki.
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Grillin edustalle kalliorannan laiturin jatkeeksi tilattiin kaksi uutta ponttonilaituria 
– laiturit saatiin syysalennuksella puoleen hintaan.
Hästö oli edelleenkin Köydet Irti – tapahtuman maalipaikkana elokuussa. Siellä 
myös suoritettiin maatehtävät, jaettiin palkinnot ja vietettiin iltaa makkaraa gril-
laten ja kilpailutapahtumia kerraten.
Muutama Keilalahden Venekerhon kippari venekuntineen jäi vielä ylimääräi-
seksi päiväksi, sen verran ihastuneita olivat saareemme. Ja tulivat sitten vie-
lä pienellä joukolla oikein kutsuttuina syyskuun toisena lauantaina viettämään 
syksyistä viikonloppua kanssamme.
Tyynen päivänä vietettiin perinteiset nyyttikestit ja lokakuussa saaren ”kalasta-
jat” keittivät pari isoa kattilallista lohisoppaa – lohi tosin jouduttiin hankkimaan 
tänäkin vuonna Kirkkonummen Prismasta, kun kalansaaliit eivät lohien ja kuhi-
en osalta olleet suuren suuria. 
Hästön käyntikertojen osalta saatettiin kirjata uusi käyntiennätys, peräti 587 
käyntikertaa oli satamakirjaan merkattu pyhäinmiesten päivän viikonloppuun 
mennessä, jolloin satamakirja vietiin saaresta pois. Koukin Mika kertoi muuta-
ma viikko sitten, että sen jälkeen pöydälle jääneeseen ruutuvihkoon oli nimensä 
ja käyntikertansa merkannut 14 kipparia, joten yli 600 kävijän raja taisi mennä 
rikki. Laitetaan sitten ensi vuonna ennätys paremmaksi. Mutta olisi hyvä muis-
taa kuittaukset satamakirjaan, joiltakin se jostain kumman syystä aina unohtuu. 
Ei veneeltä niin pitkä matka saaren tuvalle luulisi olevan.
Hästö – kortteja lunastettiin 27,jollakortteja 15, ns. sähkökortteja 26 ja kalakort-
teja 18. Korttien määrä lienee alakantissa kalastajien määrään verrattuna.
Julkaisutoiminta
Vuodesta 1971 yhtäjaksoisesti (siis jo 39. vuosikerta) ilmestynyttä HooVee-
Koo – tiedotuslehteä julkaistiin 4 numeroa, joista kolme lehteä ilmestyi tuttuun 
tapaan keväällä ja yksi lehti marraskuun alussa kokouskutsulehtenä. Lehden 
päätoimittajana toimi edelleen kommodori Raimo Lamminen.
Kerhon kotisivujen ulkoinen ilme muutettiin, mistä onkin tullut erittäin myönteis-
tä palautetta. Koska nettiosoitteita puuttuu edelleen yli puolelta jäsenkunnasta, 
niin pääsääntöinen tiedottaminen jatkuu edelleen kerhorakennuksessa olevan 
ilmoitustaulun ja tiedotuslehtien välityksellä.
Rientolista, kokouskutsut ja toimihenkilöiden nimet löytyvät myös yhdistyksen 
www-sivuilta (www.humallahdenvenekerho.fi ).
Katsastustoiminta
Katsastukset suoritettiin Suomen Veneilyliiton katsastusohjeiden mukaan tou-
ko-kesäkuussa torstai-iltaisin. HVK:n katsastustoimikunta suoritti 223 katsas-
tustapahtumaa (180 peruskatsastusta ja 43 runkokatsastusta). Sanktio- ym. 
maksuista huolimatta kerhon laitureissa oli edelleenkin kymmenisen katsas-
tamatonta venettä (tai sellaista venettä, joiden katsastuspöytäkirjan kopio-
ta ei oltu toimitettu toimikunnan puheenjohtajalle tai sihteerille). Yhdistyksen 
sääntöjen § 6 mukaan laituripaikan saanti edellyttää veneen katsastamista (ja 
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syyskokouksen hyväksymän päätöksen mukaan katsastamattomasta veneestä 
laskutetaan laiminlyöntimaksu). Vain katsastetulla veneellä on HVK:n lipunkäyt-
töoikeus, mikä tiedoksi myös Hästön retkisaaressa kävijöille.
Koulutus- ja venematkailutoiminta
Ennen varsinaisen purjehduskauden alkamista järjestettiin kerholla Veneenkul-
jettaja -kurssi 18 - 19.3. sekä 25–26.3. Tenttiin oli mahdollisuus lauantaina 28.3. 
Pimeänajot suoritettiin syksyllä. Lisäksi järjestettiin ylimääräinen karttaharjoitte-
luilta ja solmukurssi.
Tallinnaan tehtiin 5 - 7. kesäkuuta järjestyksessä jo 13. eskaaderiretki. Mukana 
oli kuusi venekuntaa. Perjantai-iltana nautittiin HVK:n tarjoama erittäin maitta-
va illallinen lähellä Piritan satamaa olevassa jäsenemme tyttären omistamassa 
ravintolassa. Lauantaina kierreltiin kaupungilla. Koska säätiedotus lupasi sun-
nuntaille jälleen kerran kovaa keliä, koko eskaaderiporukka irrotti köydet lau-
antai-iltana suuntana oma retkisatama Hästö, minne saavuttiinkin turvallisesti 
aamuyön tunteina.
Nuorisotoiminta
Kerhon nuoret (ja vähän vanhemmatkin) tekivät maaliskuun 21. päivänä jo tu-
tuksi tulleen kevätretken Vantaan Heurekaan. Osanottajia vain saisi olla enem-
män – missä lienevät kerhon pienimmät – vai onko unohtunut päivämäärän 
merkkaus perheen rientolistaan. 
Tulevaisuustyöryhmä
Johtokunnan alaisuudessa toimiva uusittu työryhmä ei toimintavuoden aikana 
kokoontunut laisinkaan. Edustukset muissa järjestöissä

Raimo Lamminen; SVEL – veneilyturvallisuustoimikunta ja Espoon Meri-
pelastajat ry
Kai Laurila; SVEL – oikeudellis-tekninen palvelu
Hannu Seppänen; SVEL – veneilykoulutustoimikunnan varapuheenjohtaja
Jori Kosonen, SVEL – veneilykoulutustoimikunta ja Helvene (alkukausi)
Eija Aronniemi; SVEL – Nopeuskilpailutoimikunnan varapuheenjohtaja
Jorma Pilke siirtyi hoitamaan Helvene – asioita kevättalvesta lähtien

HVK:n edustajina SVEL:n sääntömääräisissä kokouksissa olivat
Raimo Lamminen ja Eira Lamminen liiton kevätkokouksessa Helsingissä 
18.4.
Raimo Lamminen, Eira Lamminen, Eija Aronniemi ja Hannu Seppänen 
liiton syyskokouksessa Oulussa 14.11.2009 

Muu toiminta
Köydet Irti – veneilytapahtumaan 8.8. osallistui HVK:lta 3 venekuntaa (tapahtu-
maan osallistuttiin entiseen tapaan yhdessä Keilaniemen venekerhon ja Sou-
kan venekerhon kanssa, mukaan oli myös saatu Tapiolan Venekerho) – mitalit 

•

•
•
•
•
•

•

•
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jaettiin kerhoittain, ja koska HVK:lla oli vain 3 venettä mukana, niin kaikki saivat 
mitalin - Lammisen Raimon ”Inka” sai kultaa, Wiialan Timon ”True North” sai 
hopeaa ja Naskin Antin ”Kristina” tuli pronssille. Ihan ei tainnut tapahtumaan 
osallistuvien venekuntien määrä ylittää tusinaa.
Vuoden 209 Volvo Penta – veneretkeilykilpailuin tulokset ovat vielä saamatta. 
Tuskinpa kuitenkaan sijoitus viime vuodesta nousi, kun palautettuja lomakkeita 
oli sangen vähän. 
Huomionosoitukset
Yhdistyksen uudella lippumerkillä varustettu pöytästandaari luovutettiin seuraa-
vasti:

nro 14, Hannu Seppänen (60 v. 12.2.2009)
Kiitokset
Johtokunta haluaa vielä kerran kiittää kaikkia vapaaehtoisia toiminnassa muka-
na olleita luottamushenkilöitä ja jäseniä – ilman ahkeria talkoolaisia moni hom-
ma jäisi tekemättä.
Kiitokset myös monivuotiselle kommodorille Raimo Lammiselle ja samoin mo-
nivuotiselle satamakapteenille Kaj Strömbergille, jotka ovat pyyteettömästi ja 
aikaansa laskematta hoitaneet HVK:n asioita todella mallikkaasti meidän kaik-
kien jäsenten hyväksi. 

•

Nopeuden muunnostaulukko
 km/h solmua   solmua  km/h

 1 0,54   1  1,85
 5 2,7   5  9,3
 10 5,4   10  18,5
 15 5,4   15  27,8
 20 10,8   20  37,0
 30 16,2   30  55,6
 40 21,6   40  74,10

Kun jonkun sillan tai salmen (tai vastaavan) läheisyydessä on nopeusrajoituk-
sesta ilmoittava merkki, esim. 9 km/h, niin mitähän se olisi solmuissa?



 HooVeeKoo 2 • 10       15

HUMALLAHDEN VENEKERHO - 
HUMMELVIKENS BÅTKLUBB HVK ry

  1.1. - 31.12.2009 1.1. - 31.12.2008
Tuotot  142 795,00 131 405,95
Kulut

Muut kulut  -92 901,82 -93 140,81
Kulut yhteensä  -92 901,82 -93 140,81

Toiminnanalan kate  49 893,18 38 265,14

Varsinaisen toiminnan yhteistuotot ja -kulut
Kulut

Henkilöstökulut  -2 984,09 -2 560,20
Poistot  -26 858,05 -24 380,46
Muut kulut  -48 534,06 -50 079,36
Kulut yhteensä  -78 376,20 -77 020,02

Yhteisten erien kate  -78 376,20 -77 020,02

Tuotto-/kulujäämä  -28 483,02 -38 754,88
Varainhankinta

Tuotot  40 180,00 47 685,00
Kulut  -6 398,48 38,08

  33 781,52 47 723,08

Tuotto-/kulujäämä  5 298,50 8 968,20
Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotot

Sijoitustoiminta  657,01 1 242,50
Kulutt

Rahoitustoiminta  -870,89 -2 412,25
  -213,88 -1 169,75
Tuotto-/kulujäämä  5 084,62 7 798,45
Satunnaiset erät

Satunnaiset tuotot  2 017,86 0,00
  2 017,86 0,00

 Tilikauden tulos  7 102,48 7 798,45

 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ  7 102,48 7 798,45

Tuloslaskelma 1.1.2009 - 31.12.2009



16       HooVeeKoo 2 • 106

Tase
VASTAAVAA  31.12.2009 31.12.2008
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet

Omistuskiinteistöt  42 467,45 42 467,45
Rakennukset ja rakennelmat

Omistusrakennukset ja rakennelmat  208 835,81 179 024,26
Koneet ja kalusto  3 665,32 5 707,07
Muut aineelliset hyödykkeet  38 100,61 29 658,03
Aineelliset hyödykkeet yhteensä  293 069,19 256 856,81

Sijoitukset
Muut osakkeet ja osuudet  0,00 201,83
Sijoitukset yhteensä  0,00 201,83
Pysyvät vastaavat yhteensä  293 069,19 257 058,64

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Valmiit tuotteet/Tavarat  6 723,24 6 265,61
Vaihto-omaisuus yhteensä  6 723,24 6 265,61

Saamiset
Lyhytaikaiset

Myyntisaamiset  6 863,20 9 403,10
Lainasaamiset  0,00 150,00
Muut saamiset  0,00 -85,45
Siirtosaamiset  1 936,11 0,00
Lyhytaikaiset yhteensä  8 799,31 9 467,65

Rahoitusarvopaperit
Muut arvopaperit  2 523,82 2 523,82
Rahoitusarvopaperit yhteensä  2 523,82 2 523,82

Rahat ja pankkisaamiset  34 933,56 43 866,65t
Vaihtuvat vastaavat yhteensä  52 979,93 62 123,73

Va s t a a v a a  y h t e e n s ä   346 049,12 319 182,37

HUMALLAHDEN VENEKERHO - 
HUMMELVIKENS BÅTKLUBB HVK ry
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Va s t a t t a v a a   31.12.2009 31.12.2008
OMA PÄÄOMA
Säädepääoma  54 234,29 54 234,29
Toimintapääoma
(ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä)  225 771,13 217 972,68
Tilikauden ylijäämä/alijäämä  7 102,48 7 798,45
Oma pääoma yhteensä  287 107,90 280 005,42
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen   

Lainat  rahoituslaitoksilta  24 323,14 36 399,04
Pitkäaikaiset  yhteensä  24 323,14 36 399,04

Lyhytaikainen
Ostovelat  33 787,43 1 550,66
Muut velat  759,75 863,25
Siirtovelat  70,90 364,00
Lyhytaikaiset  yhteensä  34 618,08 2 777,91
Vieras pääoma yhteensä  58 941,22 39 176,95

Va s t a t t a v a a  y h t e e n s ä   346 049,12 319 182,37
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Muutaman kerran olen vieraillut talven aikana saaressa grillaamassa, joten voin 
kertoa, että saaressa on kaikki hyvin.
Uusi grillirakennus vihittiin viime syksynä käyttöön – ja se on herättänyt ihas-
tusta kaikissa kävijöissä. Tosin vielä jäi tekemistä tälle kaudelle, mutta ehtiihän 
sitä kesän aikana.
Saaren siivoustalkoot pidetään lauantaina toukokuun 29 päivänä ja olisi erittäin 
tärkeää ja toivottavaa, että mahdollisimman moni saaressa aikaansa viettävä 
veneilijä myös noihin talkoisiin mahdollisuuksiensa mukaan osallistuisi. Jos nyt 
pakottava este on, niin sillehän ei mitään voi, mutta noin yleensä ottaen ei tunnu 
kivalta, kun juuri ennen talkoiden alkua aletaan nostelemaan ankkureita ylös… 
Eikä edes sadesää viime keväänä kaikkein ahkerimpia talkoolaisia tuntunut 
haittaavan.
Uuden grillin edustalle saatiin viime syksynä pari uutta ponttonilaituriakin, mutta 
niiden paikalleen asentaminen on hieman vielä kesken, sillä kettinkejä joudu-
taan vähän siirtämään.  Kunhan jäät lähtevät, niin urakoitsija palaa suoritta-
maan työn loppuun. 
Ikävä kyllä on pakko todeta, että Hästön lahden matalalle vedelle ei voida mi-
tään. Vedenkorkeus on viime vuosina vaihdellut miinus ja plus 100 sentin kum-
mallakin puolella. Ja koko Suomenlahden alueella.
Hyvää tulevaa purjehduskautta
Mika Kouki
saaritoimikunnan puheenjohtaja

Hästön Kuulumisia
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Rientolista 2010
Maaliskuu
 5-14  Allt för sjön,Tukholman venenäyttely
La 6 10-16 Hätärakettiammunnat Suomenojalla
Su 14 12.00 Purjehduskauden 2010 vartiovuorolista
   kerhorakennuksessa sitovia vartiovuorojen
   merkintöjä varten (lista poistetaan 25.4.)
Ti 16 18.00 Toimihenkilötapaaminen
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
Ti 11 19.00 Solmukurssi
To 20 17.30  Katsastusilta
La 22 08.00 Veneiden 2. yhteislasku *
To 27 17.30 Katsastusilta
La  29 10.00  Siivoustalkoot Hästöuddenissa 
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
Elokuu
La 7  Köydet Irti -tapahtuma
Ti 10 18.00 Johtokunnan kokous
Ti 31  Sitovien telakkapaikkahakemusten
   viimeinen jättöpäivä
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Syyskuu
Ti 7 18.00 Johtokunnan kokous
Ma 13 17.30 Pukkitalkoot telakointialueilla (pakollinen kaikille,
   jotka telakoivat veneensä kerhon alueille)
La 18  Nyyttikestit Hästössä
Ti 28 18.00 Johtokunnan kokous (ns. budjettikokous)
Lokakuu
La 2 09.00 Veneiden 1. yhteisnosto
La 16 09.00 Veneiden 2. yhteisnosto
Su 24 12.00 LIPUNLASKU
Su 24  Jäsenvartiointi päättyy
Ti 26 18.00 Johtokunnan kokous
Marraskuu
La  27 19.00 Yhdistyksen pikkujoulu
Ti 30 17.30 Johtokunnan kokous
Ti 30 19.00 Yhdistyksen syyskokous
Joulukuu
Ti 7 18.00 Johtokunnan kokous

   Sää varaus *
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Lähde Tallinnaan
HVKn jo perinteeksi muodostunut eskaaderipurjehdus järjestetään kaksi viikkoa 
ennen juhannusta 11.–13. kesäkuuta. Tämä matka on järjestyksessään jo kol-
mastoista, jolle niin vanhat konkarit kuin uudet jäsenet ovat tervetulleita. Köydet 
irrotetaan kotisataman laitureista torstain ja perjantain välisenä yönä ja perille 
Pirittan vierasvenesatamaan saavutaan varhain perjantaiaamuna.
Matkan lähtö on tarkoituksella ajoitettu yön tunteihin, koska yleensä mahdolliset 
kesätuulet tyyntyvät yöksi. Samoin Helsingin ja Tallinnan välinen vilkas ja suu-
riakin aaltoja aiheuttava matkustajalaivaliikenne taukoaa yöksi. 
Mikäli sää on selkeä, niin itäinen auringonnousu on unohtumaton kokemus ensi 
kertaa Suomenlahtea ylittävälle veneilijälle. Yhtälailla se lämmittää kokeneen-
kin kipparin sydäntä, kun ympärillä näkyy vain merta ja ehkä idästä länteen 
seilaavia öljytankkereita ja Itämereltä saapuvia rahtilaivoja.

Piritan vierasvenesatamassa on aamulla yleensä tilaa, mutta viikonlopuksi lai-
turipaikat täyttyvät nopeasti. Hvk-laiset veneet pyritään kiinnittämään yleensä 
lähelle toisiaan, jolloin yhteydenpito on läheistä ja toisten veneitä voi pitää hie-
man silmällä. Tämä tuo turvallisuudentunnetta, mutta tähän on heti todettava, 
että hvk-laiset veneet ovat saaneet olla rauhassa vuosien varrella tässä vartioi-
dussa vierasvenesatamassa, jossa on palveluita saunasta hotelliin ja kaupoista 
merihuoltamoon.
Tallinnan kaupungin matkustajasataman äärellä on avattu uusi vierasvenesa-
tama pienveneille. Tämän sataman palveluita ja toimivuutta selvitetään, jos-
ko eskaaderipurjehduksen määränpää olisikin kävelymatkan päässä Tallinnan 
Vanhasta kaupungista.
Eskaaderipurjehduksen ohjelmaan on sisältynyt yhteinen illallinen jossakin pai-
kallisessa ravintolassa. Tätä perinnettä on noudatettu vuosien ajan, aikaisem-
min omalla kustannuksella, mutta parina viime vuonna venekerho on osallistu-
nut ruokailukustannuksiin. Tämän miellyttävän ja kohtuullisen kädenojennuksen 
jäsenistölleen soisi jatkuvan tulevallakin purjehduksella.

Kesäkuu 2007. Piritan ”OLÜMPIAKESKUS”



 HooVeeKoo 2 • 10       23

Uutta verta kaivataan
Viime vuoden kesäkuussa järjestetylle eskaaderipurjehdukselle osallistui kuusi 
venekuntaa, kun vuonna 2008 Pirittaan purjehti yksitoista venettä. Mistä lienee 
johtunut veneiden määrä väheneminen, joten ensi kesän matkalle kaivataan 
lisää veneitä ja uutta verta. Tämä on oiva mahdollisuus uusille jäsenille, jotka 
mahdollisesti empivät Suomenlahden ylitystä. Kohti Tallinnaa voi turvallisin mie-
lin lähteä, sillä matkaa tehdään hitaimman venekunnan mukaan.
Näillä HVKn eskaaderipurjehduksilla on säävaraus. Mikäli tuuli on liian kovaa 
tai aallokko vaarallisen korkeaa, matkan aloitusta voidaan siirtää. Pahimmassa 
tapauksessa matka voidaan joutua peruuttamaan, kuten yhden kerran kovan 
ukkosmyrskyn takia jouduttiin tekemään. 

Pirittaan vierasvenesatamaan kiinnittyivät vuoden 2009 kesäkuussa seuraavat 
venekunnat kippareinaan:  Aiolos/Markku Karjalainen, Annika/Lauri Seppänen, 
Inka/Raimo Lamminen, Kristina/Antti Naski, Sterna/Kari Backman ja Tabe/Juk-
ka Ilmarinen.
Tulopäivän iltana nautittiin yhteinen illallinen Restoran Lounse Pärlissa, joka 
on uusi ravintola Piritta-joen itäpuolella aivan meren rannalla. Tällä tyylikkäällä 
ruokapaikalla on henkisiä siteitä venekerhoomme, sillä omistajan tytär on HVKn 
jäsen. Ravintolan tyylikkyydestä voi mainita pienen yksityiskohdan. Venekerhon 
tarjoaman illallisen jälkeen jotkut tilasivat kahvia ja konjakkia omaan laskuunsa, 
tarjoilija kantoi tällöin pöytään Hennessy XO-juomaa, jos erikseen ei tullut mai-
ninneeksi konjakin merkkiä.
Lumet kyllä sulavat ja jäät lähtevät merestä. Veneiden kunnostus voi sitten al-
kaa ja varustaminen Tallinnan eskaaderipurjehdukselle käynnistyä. Järjestäjät 
odottavatkin runsasta osanottoa ensi kesäkuun matkalle.
Lauri Seppänen
Kuvat: Katri Hämäläinen

Kesäkuu 2007. Edessä Piritan palvelut; kauppa, sauna, ravintola
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Sisiliasta Kreikkaan s/y Tarinan matkassa
Haaveista totta, osa 2
Me jäimme s/y Tarinan kyydistä pois viime lokakuussa Fuengirolassa. Kippa-
risto eli serkkuni Ari  aronniemi ja hänen vaimonsa Tarja purjehtivat Espanjan 
itärannikkoa vaihtelevissa sääoloissa kohti Premia de Marin satamaa (Barce-
lonan pohjoispuolella), missä vene talvehti. Sieltä alkoi myös s/y Tarinan ke-
vätpurjehdus Ranskan ja Italian rannikkoa ihaillen kohti Gala Galera Marinaa 
(Rooman lähellä), minne vene jätettiin kesätelakalle, tällä kertaa oikein kunnon 
kesähuoltoon, mihin kuului mm. pohjan pesu. Kipparisto tuli Suomeen etelän 
helteitä pakoon.
Alustavasti oli jo viime syksynä sovittu, että vuonna 2009 päästään myös mu-
kaan. Lokakuun alku tuntui sopivan meille kaikille, joten halvoilla lennoilla len-
simme Suomen syksyä pakoon (4. lokakuuta oli muuten melko myrskyinen ja 
sateinen päivä Helsingissä) lämpimään Roomaan, missä todella pärjäsi kesä-
mekossa ja shortseissa.  Koska aikaa oli liian vähän ikuiseen kaupunkiin tutus-
tumiseen hieman yli 24 tunnissa, turvauduttiin aluksi apostolinkyytiin. Iltapäi-
väksi kuitenkin varasimme opastetun kierroksen Vatikaanin museoihin ja iltakin 
vietettiin bussissa ihaillen upeasti valaistua kaupunkia, sen Colosseumia ja mui-
takin upeasti valaistuja rakennuksia.  Kierros loppui Vatikaanin kautta yhteisruo-
kailuun, pöytäseurana meillä oli tosi eläväinen amerikkalainen naiskaksikko. Ja 
ne pakolliset kolikotkin tuli heitettyä Trevin lähteeseen, ihan varmuuden vuosi.
Tiistaina matkasimme Eurostar –junalla kohti Messinan salmea. Matka sujui 
rattoisasti Hannun opiskellessa italiaa kahden viehättävän sisiliattaren kanssa.  
Kun vielä toista neitoa kehuttiin ihan entisen missin Satu Tuomiston näköiseksi 
(mukana oli Anna – lehti, missä kannessa oli Sadun kuva), niin johan oli me-
nestys taattu. Jäimme pois Villa Sao Giovannissa, missä Tarja ja Ari olivat meitä 
vastassa. Myös signorat jäivät samalla asemalla pois, ja yhdessä sitten mat-
kasimme lautalla salmen yli Sisilian puolelle Messinan kaupunkiin.  Ja niin oli-
vat junatuttavuutemme ystävällisiä, että pyysivät vastassa olleita aviomiehiään 
heittämään meidät kaikki (matkalaukkuineen) Marina del Nettunon satamaan.  
Vahinko vain, ettei saatu kuvaa, kun Hannu istui pienen auton takapenkillä yli 
30 kg painava matkakassi sylissään!
Ensimmäinen aamu Välimerellä valkeni aurinkoisena ja lämpimänä.  Aamiaisen 
jälkeen irrotimme köydet ja suuntasimme Sisilian itärannikkoa kohti etelää reip-
paassa sivumyötäisessä tuulessa. Meitä hämmästytti suuresti Messinan salmen 
likainen vesi, oli kaikennäköistä roskaa ym. Muovipusseja oli kaikkialla. Meri ei 
todellakaan houkutellut uintiretkelle! Ja isoja laivoja tuli ja meni kohti Napolia. 
Ihailimme rannikon vuorisia maisemia, ohitimme todella kauniilta näyttävän kor-
kealla vuoren rinteellä sijaitsevan Taorminan ja edessäpäin siintänyt Etnan tuli-
vuori suureni suurenemistaan. Rantauduimme onnellisesti Riposton kaupungin 
kupeessa olevaan Porto del Etnan erittäin rauhalliseen vierasvenesatamaan 
(yöpyminen maksoi yli 70 euroa, vaikka turistisesonki alkoi jo olla ohitse). Kau-
punki ei todellakaan ollut mikään turistipaikka. Jäätelöt syötiin iltakävelyllä ja 
aivan satamaa vastapäätä löytyi viininmaistiaispaikka, mistä maistelun tulok-
sena kannettiin tuliaisena veneelle 2 viiden litran kanisteria punaviiniä, hinta oli 
kanistereineen päätähuimaavat 15 euroa!
Seuraava päivä oli sitten pyhitetty turismille: vuokrattiin pieni punainen auto ja 
Hannun ajaessa lähdettiin omatoimiselle retkelle Etnan tulivuorelle, minne mat-
kaa kertyi n. 40 kilometriä (1900 metriin). Sieltä sitten jatkettiin kaapelihissillä 
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2500 metriin ja loppumatka 2900 metriin meni hienosti Mersun isolla maasto-
bussilla. Oli tosi mahtava kokemus kävellä kuumaisemassa yhden höyryävän 
kraatterin ympäri. Etnan korkein huippu (3350 m) nousi vieressä ja harvinaista 
kyllä ylhäällä taivas oli pilvetön, joten näkymät rannikolle ja sisämaahan olivat 
todella upeat. Kyllä sitä pari kertaa tuli ajateltua, että mitä jos tulivuori alkaisi 
poksahdella…, edellinen kerta oli ollut vajaat 10 vuotta sitten (2002).

Etnalta palatessa ajoimme vielä Taorminaan, mikä osoittautui todella niin vie-
hättäväksi kuin olimme mereltä kaupunkia ohittaessamme ajatelleetkin. Suosi-
tellaan lämpimästi lomakohteeksi. Illan hämärtyessä lähdimme takaisin kohti 
Ripostan kaupunkia, tällä kertaa oli Arin vuoro ajaa - matkalla löydettiin ihan 
mukiinmenevä supermercado – mistä saatiin kasseittain ”pientä purtavaa” seu-
raaviksi päiviksi ajateltuun Joonian meren ylitykseen. 
Mentiin aikaisin nukkumaan keräämään unta varastoon – olihan edessä kahden 
vuorokauden mittainen Joonian meren ylitys kohti Kreikan Korfua. Olimme näin 
päättäneet kipparikokouksessa, kun säätiedotukset olivat suotuisat – luvattiin 
melkein tuuletonta keliä, mikä tarkoitti sitä, että ajettaisiin moottorilla, ainakin 
aluksi.
Perjantaiaamu valkeni aurinkoisena, lämpimänä ja tuulettomana. Hoidettiin sa-
tamavelvollisuudet, käytiin vielä leipäkaupassa ja tankattiin vene. Ensimmäinen 
päivä merellä meni todella upeasti, alkuillasta nähtiin muutama parvi delfi inejä-
kin.  Auringonlasku Etnan taakse oli todella vaikuttava.  Ja kun sitten ilta pimeni, 
niin kuun nousu melkein kuin tyhjästä pääsi yllättämään – aivan ensiksi luultiin, 
että meressä on punainen pelastuslautta. Yöllä nukuttiin sopivasti vuoroissa 
vähän siihen tyyliin, että se nukkuu jota väsyttää eniten.
Auringon nousu oli mahtava (alkaa jo ylissanatkin loppua). Aamukahdeksalta 
alkoi sen verran tuulla, että saatiin nostetuksi purjeet. Sivumyötäisessä sitten 
mentiin koko päivä ja suurin osa seuraavaa yötäkin – vietimme leppoisan päivän 
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seurustellen, ihaillen aavaa merta, nauttien lämpimästä meri-ilmasta, auringon-
paisteesta ja aaltojen kohinasta, ruokaa unohtamatta. Ari ja Hannu kiillottivat 
kaiteita suolasta. Myös toinen yö oli kirkas, purjehdimme sanan mukaisesti pit-
kin kuun siltaa seuraten AIS:sta ja tutkasta laivoja ylittäessämme Adrianmerelle 
menevän laivaväylän. Aamuyöllä sitten se pienikin tuuli, mitä oli ollut, loppui 
kokonaan ja purjeet laskettiin kello 4. Auringon noustessa kello 7.45 häämötti 
edessämme Korfun eteläkärki.  Korfun kaupungin pohjoispuolella olevaan Gou-
via Marinaan saavuimme sunnuntaina vähän puolen päivän jälkeen – takana oli 
siis 270 merimailia ja hieman yli 48 tuntia yhtäjaksoista purjehdusta – ei ihme, 
että olo tuntui kuin maratonin voittajalta. Ja suihkun jälkeen uni maittoi useam-
mallekin matkaajalle.
Joonian meren ylitys tuli tehtyä aivan ”kreivin aikaan” sillä seuraavana aamuna 
taivas oli tumma ja tuuli melkoisesti. Olisi s/y Tarinakin keikkunut melkoisesti, 
jos oltaisiin tuossa kelissä oltu ylittämässä Joonian merta. Iltapäivällä kävelim-
me satamasta bussipysäkille ja lähdimme tutustumaan Korfun kaupunkiin ja 
sen vanhaan linnoitukseen. Sadekuurojen välissä ihastelimme pieniä kapeita 
kujia, ja kun sadetta pidettiin kaupoissa, niin aina tarttui jotain mukaan. Ja koska 
oli päätetty viettää pari turismipäivää Korfulla, niin seuraavana päivänä syötiin 
kreikkalainen lounas rantabulevardin tavernassa, minkä jälkeen vierailtiin mel-
ko lähellä olevassa Mon Repos´in puistossa (ihan oltiin Korfulla, ei siis Viipu-
rissa) ja ihailtiin kuurosateiden lomassa vanhan kulttuurin raunioita (mm. Heran 
temppeli), upeita puita ja villinä kasvavia syklaameja. Puisto tuntui olevan oikea 
ulkoilijoiden keidas, sillä ainakin juoksijoita näkyi paljon. Käveltiin vielä Korfun 
tovi Korfun kaduilla ja pysähdyttiin katetulle ulkoterassille jäätelölle. Ja vettä 
satoi!

Kaikki hyvä loppuu aikanaan, piti alkaa ajattelemaan kotilähtöäkin, valitettavas-
ti. Tutkailin matka-oppaita ja huomasin, että Levkasin saarelta päästäisiin Han-
nun kanssa bussilla Ateenaan. Matkalla Levkasiin pysähdyimme pariksi yöksi 
Paxoin saarella, missä myös säiden epävakaus jatkui: välillä satoi ja tulli, välillä 
paistoi aurinko lämpimästi. Ja öiset ukonilmat olivat melkein sääntö kuin poik-
keus.
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Mukavaa vauhtia sitten pääsimme Levkasin kanavan suulle. Ruopattu 5 km 
pitkä kanava erottaa pohjoispuolelta tämän 30 km pitkän saaren mantereesta.  
Kanavan alussa on nostosilta, mikä avautuu tasatunnein, joten ehdimme kuin 
ehdimmekin kello 16 avaukseen, missä tuntui olevan oikein kunnon ruuhka – 
olihan perjantai ja kaiketi vuokraveneiden palautuspäivä olisi edessä. Lauantai 
meni kaupunkiin tutustumiseen ja ”saganakin” maisteluun – Ari sai oikein kä-
destä pitäen oppia tuon paneroidun ja paistetun ”kefalogarabiera” –juuston val-
mistukseen tavernan omistajalta. Viimeinen ilta Tarinassa sujui mennyttä pur-
jehdusta muistellen, napostellen Parmesan -juustoja ja sanaristikoita tehden.

Sunnuntaina meille alkoi Hannun kanssa paluumatka. Ensin ajettiin bussilla 
Ateenaan. Matkalla ihailtiin upeita maisemia ja nähtiin häivähdys Korintin kana-
vastakin bussin ikkunasta, oli se kapea ja syvä. Ateenassa oli tarkoitus viipyä 
torstaihin asti, mutta kävi sitten niin, että kaikki torstain Ateenasta lähtevät ko-
neet olivatkin täynnä. (kaupungissa päättyi iso lääkärikongressi). Onnistuimme 
saamaan ihan normaalihintaiset liput Austrian Airlinesin lennolle keskiviikoksi, 
joten Ateenaan tutustuminen jäi samanlaiseksi pikavierailuksi kuin Roomaankin 
tutustuminen. Ehdimme kuitenkin käväistä metrolla Pireuksen satamassa – oli 
siellä melkoista vilskettä. Ja tietysti myös Akropolin kukkula ja sen vanhat temp-
pelit ja rauniot oli ihan pakko nähdä. Kukkulalle menimme pienellä Happy Train 
–junalla, säästettiin jalkoja ja voimia Ateenan lokakuisessa helteessä.  Sitten 
vielä mutkan (Wienin) kautta koti-Suomeen, missä meitä odotti karu todellisuus 
– lokakuussa alkaa jo olla kylmä!
Matka oli ihana, melkein 3 viikkoa meni kuin siivillä. Purjehduskokemustakin tuli 
melkein pari viikkoa! Ja kait me ensi syksynäkin päästään Välimerelle – ainakin 
tällainen toivomus s/y Tarinan kipparistolle on esitetty.
Joonaan meren ylittäjät
Hannu Seppänen ja Eija Aronniemi
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Katsastusasiaa
Tärkeimpiä muutoksia koskien veneiden katsastuksia kaudelle 2010

rekisteritunnus on merkittävä vesikulkuneuvon kummallekin sivulle siten, 
että se on vesikulkuneuvon liikkuessa selvästi näkyvissä
kirjainten ja numeroiden tulee olla sen väriset, että ne erottuvat taustas-
taan
3 –luokkaan katsastettavassa veneessä tulee olla 2 kpl punaisia laskuvar-
joraketteja ja 2 kpl punasoihtuja (suositus) tai 4 punasoihtua 
ylösnostettavat tai taitettavat tikkaat on veteen joutuneen voitava ve-
tää alas
1 –luokkaan katsastetussa veneessä on suosituksena käsi-VHF
suljettavilla makuutiloissa varustetuissa veneissä tulee olla palonilmaisin.  
Suositellaan lisäksi, että jokaisessa suljetussa makuutilassa on oma palon-
ilmaisimensa

Katsastusinfo 2010 on jälleen veneilykauden ja katsastusten lähestyessä näh-
tävissä kokonaisuudessaan kerhorakennuksen ilmoitustaululla.

KÖYDET IRTI – veneilytapahtuma
Merkitse jo nyt kesän riento-
listakalenteriisi!
Valtakunnallinen veneilypäi-
vä elokuun toisena lauantaina 
7.8.2010
Köydet Irti -tapahtuma on haus-
kakoko perheen veneilytapah-
tuma. Tehtävien suorittamiseen 

jokainen perhemiehistön tai venekunnan jäsen voi osallistua ja kaikki tehtävät 
ovat tasoltaan sellaisia, joista veneilijä joutuu pakostakin selviytymään normaa-
listi vesillä liikkuessaan.  
Köydet Irti – tapahtuma järjestetään samanaikaisesti eri veneilyseuroissa eri 
puolilla Suomea. Ja entiseen malliin olemme jälleen yhteistyössä Keilalahden 
Venekerhon, Soukan Venekerhon ja Tapiolan Venekerhon kanssa, joten toivot-
tavasti Hästössä on jälleen paljon innostuneita veneilyvieraita!
Tapahtuman virallinen järjestäjä on Suomen Veneilyliitto.
Tätä kirjoitettaessa SVEL ei ole vielä toimittanut ensi kesän julkaisumateriaalia 
ja ohjeita – kuitenkin tieto päivämäärästä saatiin jo viime kesänä. Lisää tapah-
tumaa koskevaa tietoa HooVeeKoo 3/2010 –lehdessä ja nettisivulla.

•

•

•

•

•
•
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Toimiston aukioloajat

Toimisto on kiinni talvikuukausina.
Toimisto on jälleen avoinna

touko- ja kesäkuussa tiistaisin ja torstaisin kello 16.00 – 19.00 (poislukien 
vapun aatonaatto 29.4., helatorstai13.5. ja juhannuksen aatonaatto 24.6.)
elo- syyskuun aukioloaikoihin palataan seuraavassa lehdessä

Katsastusillat
Koska pyhäpäivistä johtuen virallisia katsastusiltoja on vain viisi:

torstai 20.5.
torstai 27.5.
torstai 3.6.
torstai 10.6.
torstai 17.6.

toimikunta pyrkii siihen, että ainakin joku katsastajista olisi paikalla esim. tuntia 
aikaisemmin katsastusiltoina. Ja mikäli virallinen katsastusaika ei sovi, niin 
aina voi ottaa henkilökohtaisesti yhteyttä katsastajiimme. Runkokatsastuksista 
tulee aina sopia suoraan katsastajan kanssa.
Toivottavasti kaikki HVK:n laitureissa ja rekistereissä olevat veneet on tänä 
purjehduskautena katsastettu (yhdistyksen sääntöjen 6 §). Katsastuksen lai-
minlyöntimaksu on 100 euroa.

Kahvilan aukioloajat
Kahvila on kiinni vielä talvikuukausina, mutta on jälleen auki toimistoiltoina ja 
katsastusiltoina.

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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Johtokunta
Antti Tamminen kommodori 0400 454 924
Jorma Pilke varakommodori 0400 492241
Eija Aronniemi  050 505 3643
Jari Kahila  0400 311 911
Mika Kouki  040 821 2123
Mikko Niini  0400 322 747
Juha Tynell satamakapteeni 050 585 9012
Mauri Väänänen  040 581 1721
Henrik Westerholm  040 550 4766
Timo Wiiala  0400 476 726
Eija Aronniemi toimii myös johtokunnan sihteerinä
Tilintarkastajat
Pekka Lieppinen  050 5022 100
Rauni Liikanen  050 438 2299
varalla
Pertti Norjos  041 500 4555
Harry Hakamäki  050 0606 564 
Sataman toiminta
Juha Tynell satamakapteeni 050 585 9012
Eija Aronniemi satamasihteeri 050 505 3643
Timo Wiiala johtava telkkamestari 0400 476 726
Pertti Kansikas telakkamestari 040 509 5852
Pekka Marttila telakkamestari 040 738 2595
Henrik Westerholm telakkamestari 040 550 4766
Kiinteistön toiminta
Hannu Seppänen puheenjohtaja 050 552 1501
Gustav Broman  0500 800040
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
Henrik Westerholm   040 550 4766
Timo Wiiala  0400 476 726
Julkaisutoimitus
Jorma Pilke pj. ja päätoimittaja 0400 492 241
Katri Hämäläinen  lehden taitto 044 530 3922
Eija Aronniemi toimituksen sihteeri 050 505 3643
Lauri Seppänen  050 540 0321
Timo Wiiala  0400 476 726

Kerhon toimihenkilöt vuonna 2010
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Kahvilatoimikunta
Eira Lamminen puheenjohtaja 043 200 3460
Katri Hämäläinen  044 530 3922
Rauni Liikanen  050 438 2299
Katsastustoimikunta
Raimo Lamminen  puheenjohtaja 0400 205 006
Eija Aronniemi sihteeri 050 505 3643
Gustav Broman  0500 800 040
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
Antti Tamminen ja Jari Vartiainen ovat katsastajakoulutuksessa 27–28.2.2010

Koulutus- ja venematkailutoimikunta
Hannu Seppänen puheenjohtaja 050 5521 501
Gustav Broman  0500 800 040
Jori Kosonen  050 518 4790
Raimo Lamminen  0400 205 006
Mikko Niini  0400 322 747
Jorma Viita  040 070 2520
Nuorisotoimikunta
Johanna Kahila  puheenjohtaja 045 677 2512 
Linda Strömberg  040 835 7179
Eeva-Leena Pokela  050 384 3478
Antti Tamminen  0400 454 924
Sääntötyöryhmä
Timo Wiiala puheenjohtaja 0400 476 726 
Eija Aronniemi  050 505 3643
Mika Kouki  040 821 2123
Jorma Pilke  0400 492 241
Mauri Väänänen  040 581 1721
Tulevaisuustyöryhmä
Antti Tamminen  puheenjohtaja 0400 454 924
Eija Aronniemi  050 505 3643
Jorma Pilke  0400 492 241
Mauri Väänänen  040 581 1721

Tarpeen niin vaatiessa toimikuntia tai työryhmiä pyritään vielä täydentämään.
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