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Kommodorin
puheenvuoro

Suomen Veneilyliiton ja Suomen Pur-
jehtijaliiton yhdistyminen näyttää edis-
tyvän nopeasti. Humallahden vene-
kerho sekä muut Veneilyliiton seurat 
liittyvät siis Purjehtijaliittoon, jonka nimi 
ja säännöt muutetaan ja Suomen Ve-
neilyliitto puretaan. Aikataulu voi toteu-
tua jo tämän vuoden puolella.
HVK:n ylimääräisessä jäsenkokouk-
sessa 21.6, “sääntökokouksessa”, tul-
laan siis päättämään myös liittymises-
tä Suomen Purjehtijaliittoon.
Uudessa liitossa HVK menettää mer-
kittävästi sananvaltaa, sillä purjehdus-
seuroissa puolisotkin ovat perinteisesti 
seuran jäseniä, usein myös lapset, ja 
kun on enemmän jäseniä, niin edus-
tusvaltaa tulee vastaavasti enemmän. 
Jos meilläkin HVK:n varsinaisten jä-
senten puolisot olisivat jäseniä, ker-
hollamme olisi vahvempi rooli uudessa 
liitossa. Nekin puolisot, jotka eivät ole 
jäseniä hyödyntävät jo nyt HVK:n jä-
senetuja. Jäseninä he voivat kuitenkin 
paremmin olla mukana kehittämässä 
toimintaa koko perhettä ajatellen.
HVK:ssakin on mietitty  veneilyhar-
rastusta ja - kulttuuria edistävän juni-
oritoiminnan kehittämistä, mutta sekin 
edellyttä, että jäsenet ja etenkin lasten 
vanhemmat ovat mukana toiminnassa. 
HVK:n jäsenet ovat kerhonsa mootto-
reita.
Tulevaisuudessa myös moottoriveneili-
jät saattavat kulkea tuulivoimalla. Polt-
toaineen verotus ja raakaöljyn hinta 
sekä toisaalta  akkuteknologian kehitys 
tuovat tuulisähkön moottoriveneilijöille 
varteenotettavaksi energiavaihtoeh-
doksi. Kun polttoaineen jakelupisteet 
käyvät saaristossa yhä harvemmiksi, 
niin sähköä saa koko rannikon pituu-
delta. Sähkön hintakin on tällä hetkellä 
hyvin kilpailukykyinen. 

Veikkaisin muutaman vuoden kuluttua 
olevan useitakin erimallisia sähkö-hy-
bridiveneitä tuotannossa. Seuraan ke-
hitystä mielenkiinnolla.
Vesillä liikuttaessa ei turvallisuutta 
voi korostaa liiaksi. Vene ja varusteet 
katsastettuna sekä miehistö asian-
mukaisesti valmistettuna lähdemme 
vesille.  Vieraille kerrotaan perusasiat 
hätätilanteiden varalle ja pelastusliivit 
on mieluummin päällä kuin heti käden 
ulottuvilla. Aluksen päällikkö valvoo 
turvallisuuden noudattamista venees-
sä. Liikenteessä huomioimme muut 
veneilijät ja satamissakin vältämme 
kohtuutomuutta.
Pidämme huolta ettei luontoon jää jäl-
kiä.
Keveitä tuulia toivottaen
Antti Tamminen
kommodori
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Satamakapteeni tiedottaa
Veneet on jälleen laskettu omaan elementtiinsä. Laskut sujuivat ongelmitta
ja nosturikin oli molemmissa yhteislaskuissa paikalla ajoissa, joten kärsimättö-
miä ilmeitä ei veneitten laskijoiden kasvoilla näkynyt. Erityisesti kiitokset meidän
telakkamestareille hienosti suoritetusta urakasta. Ja kevään hellekin ehti meitä
veneen kunnostajia hemmotella, samoin kuin merellä liikkuvia jäseniämmekin.
Tässä lehdessä on taas jo talvitelakointivarauslomake, eli tuskin on kausi al-
kanut kun pitää jo ajatella syksyä ja ensi talvea. Täyttäkää lomake huolelli-
sesti (tai netissä oleva lomake) ja toimittakaa se ajoissa satamakapteenille (eli
31.8.2010 mennessä). Ottakaa vaikkapa tämä numero veneeseen ja täyttäkää
kesälomaillessa, sitten satamaan tultaessa lomien jälkeen sen voi tiputtaa sa-
tamatoimiston omaan postilaatikkoon.
Paikkakohtaisia venetarroja (prikkoja) on haettu tänä keväänä kiitettävästi toi-
mistosta, on näköjään vuosien saatossa annetut viestit mennyt perille.
Veneitten telakointi kerhon alueilla ei ole sallittua 10. 6. - 15. 9. välisenä aikana.
Eli kun kevään siivoustalkoot pidetään 7.6., niin silloin on kentän oltava tyhjänä
veneistä. Syksyn pukkitalkoiden (13.9.) jälkeen telakointi on taas sallittu (eli
15.9. lukien). Kuitenkin jos veneeseen tulee sellaisia ongelmia, että se pitää
kesän aikana nostaa ylös, tulee silloin aina ehdottomasti ottaa yhteys satama-i
kapteeniin tai telakkamestareihin. Ja muistattehan, että syksyn yhteisnosto-
jen välillä ei omia nostoja sallita ilman satamakapteenin lupaa.
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 omistajalta
tai haltijalta selvitys-kuluineen. Trailerit on siirrettävä pohjoispuolelle viimeis-
tään siivoustalkoiden yhteydessä.
Ensi talven telakoinnissa on huomioitava, että veneiden kattamisessa sal-
litaan vain yksivärinen pressu joko vihreä tai sininen. Yhden veneen kat-
teena saa olla vain yhtä väriä, ei siis pressua, missä on valkoista, keltais-
ta, vihreää yms. Veneen tai omistajan nimi tulee olla näkyvissä pressussa
tai venepukissa.
Laitureiden sähköpistokkeissa käytettävät adapterit on aina käytön jälkeen
poistettava. Kotelossa roikkuvat adapterit poistetaan kerhon toimesta ilman
eri ilmoitusta. Sähkön käyttö on tarkoitettu ensisijaisesti akkujen lataukseen ja
sähkötyökalujen käyttöön. Ja kotikäyttöön tarkoitettujen valkoisten johtojen/jat-
kojohtojen käyttö on ehdottomasti kielletty, ulkoalueille vain ulkokäyttöön tarkoi-
tettuja jatkojohtoja.
Muistakaa, veneissä tulee olla kunnolliset kiinnitysköydet ja niihin tulee laittaa
joustimet. Ja ilman muuta on selvää, että veneissä tulee olla kunnolliset lepuut-
tajat.
Tarkistakaa vielä, että kerhon viiri ja perälippu on ehjä ja puhdas. Ja vielä muis-
tutuksena, että katsastamattomissa veneissä ei saa käyttää kerhon viiriä tai
perälippua (ja kun veneessä ei ole viiriä tai perälippua, niin eipä veneellä ole
asiaa retkisaareenkaan yhdistyksen sääntöjen mukaan).
Hyvää veneilykesää Juha Tynell
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Kokouskutsu

Ylimääräinen kokous

Aika  Maanantai 21.6.2010 alkaen kello 19.00
Paikka  HVK:nkerhorakennus

 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
Päätetään yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta (toinen käsittely); sään-
nöt kokonaisuudessaan ovat tämän tiedotuslehden sivuilla 6 - 9
Esitellään esitystä Suomen Purjehtijaliiton ja Suomen Veneilyliiton
yhdistymisestä 
Päätetään liittymisestä uuden yhdistyksen jäseneksi
Käsitellään johtokunnan tai jäsenten sääntöjen mukaisesti esittämät
muut asiat  
Kokouksen päättäminen

Kahvitarjoilu!

Sääntömuutoksen (2. käsittely) keskeiset kohdat ovat
toimintasuunnitelma ja talousarvio käsitellään kevätkokouksessa (muutok-
set §:ssä 12 ja 13
muut maksut kuin jäsenmaksut päätetään kevätkokouksessa (muutokset §:
ssä 12 ja 13)
kevätkokous pidetään viimeistään huhtikuussa (§ 15)
 jäsenmaksun laiminlyönnistä seuraa jäsenyyden päättyminen saman vuo-
den lopussa (§ 8, viimeinen kappale). 

Sääntöesitys kokonaisuudessaan tämän tiedotuslehden sivuilla 6-10.

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

8.

9.
10.

11.

•

•

•
•
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Humallahden Venekerho – 
Hummelvikens Båtklubb HVK ry:n säännöt

Yhdistyksen kevätkokous käsitteli 30.3.2010 ensimmäistä kertaa ehdotusta yh-
distyksen sääntöjen muuttamiseksi ja hyväksyi muutoshedotuksen muutoksitta.  
Sääntöjen muuttaminen edellyttää uusien sääntöjen hyväksymistä kahdessa 
yhdistyksen kokouksessa, joten sääntömuutosasia on esillä ylimääräisessä ko-
kouksessa 21. kesäkuuta 2010.

1 §
Yhdistyksen nimi on Humallahden Venekerho - Hummelvikens Båtklubb HVK ry 
ja kotipaikka Helsingin kaupunki.
Yhdistyksen kieli on suomi.
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä jäsentensä veneilyharrastuk-
sessa sekä kehittää ja edistää jäsentensä vesillä liikkumisen tietoja ja taitoja.
2 §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa jäsenten veneille tarpeellista 
satama- ja telakkatoimintaa, järjestää kokouksia, luentoja, esitelmä- ja juhlati-
laisuuksia sekä veneily- ja merenkulkutaitojen kehittämiseen tähtäävää muuta 
toimintaa. 
Yhdistys voi myös, ilman välitöntä voiton tai taloudellisen ansion hankkimista 
jäsenilleen, harjoittaa heille tarkoitettua huoltoasema-, kahvila- ja muuta vas-
taavaa toimintaa.
3 §
Yhdistys on oikeutettu ottamaan vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä 
omistamaan kiinteää ja irtainta omaisuutta.
4 §
Yhdistyksen jäsenet ovat joko vuosijäseniä, ainaisjäseniä, kunniajäseniä, per-
hejäseniä tai kannattajajäseniä.
Vuosijäseneksi, ainaisjäseneksi ja perhejäseneksi pääsyn edellytyksenä on 
sitoutuminen noudattamaan yhdistyksen sääntöjä sekä johtokunnan hyväksy-
minen. Vuosijäseneksi ja ainaisjäseneksi pääsy edellyttää lisäksi määrätyn liit-
tymismaksun suorittamista.
Vuosijäsen voi milloin tahansa siirtyä ainaisjäseneksi ilmoittamalla asiasta joh-
tokunnalle ja maksamalla ainaisjäsenmaksun. Henkilö, joka on ollut yhtäjaksoi-
sesti 25 vuotta vuosijäsenenä, pääsee kuitenkin ainaisjäseneksi maksamatta 
ainaisjäsenmaksua. Henkilö, joka on ollut yhtäjaksoisesti yhteensä 35 vuotta 
perhejäsenenä tai vuosijäsenenä, josta vähintään 10 vuotta vuosijäsenenä, 
pääsee niin ikään ainaisjäseneksi maksamatta ainaisjäsenmaksua.
Perhejäseneksi voi päästä vuosijäsen, ainaisjäsen tai kunniajäsenen avio-
puoliso ja alaikäinen lapsi samoin kuin vuosijäsenen, ainaisjäsenen tai kun-
niajäsenen kanssa yhdessä asuva aviopuolison lapsi.  Aviopuolisoon rinnaste-

HUMMELVIKENS BÅTKLUBB HVK ry
EHDOTUS 1.3.2010
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taan vuosijäsenen, ainaisjäsenen tai kunniajäsenen kanssa avioliitonomaisissa 
olosuhteissa jatkuvasti elävä henkilö. Perhejäsen voi ilmoittamalla asiasta joh-
tokunnalle milloin tahansa siirtyä vuosijäseneksi maksamalla liittymismaksun 
taikka ainaisjäseneksi maksamalla liittymismaksun ja ainaisjäsenmaksun. Per-
hejäsenyys säilyy alaikäisen lapsen tulessa täysi-ikäiseksi.  Johtokunta toteaa 
perhejäsenen muuttuvan vuosijäseneksi henkilön oltua perhejäsenenä yhtäjak-
soisesti yhteensä 25 vuotta.
Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua johtokunnan valmisteltua asian 
erityisen ansioituneen jäsenensä. Muilta osin yhdistyksen myöntämistä huo-
mionosoituksista määrätään yhdistyksen kokouksen vahvistamassa huomion-
osoitusohjesäännössä.
Kannattajajäseneksi voi johtokunta hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön,  joka 
haluaa kannattaa ja tukea yhdistyksen toimintaa.
Yhdistyksen kaikista jäsenistä pidetään luetteloa, johon merkitään heitä koske-
vat tiedot.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
5 §
Vuosittain suoritettavan jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun samoin kuin 
seuraavana vuonna voimassa olevan ainaisjäsenmaksun ja liittymismaksun 
määrää syyskokous.  Vuosijäsenen ja perhejäsenen jäsenmaksu on saman-
suuruinen.  Kannattajajäsenmaksu voi olla erisuuruinen kuin vuosijäsenen ja 
perhejäsenen jäsenmaksu.  Perhejäsenen liittymismaksu on neljä (4) prosenttia 
pienempi jokaista vuotta kohti, jolta hän on siihen mennessä maksanut jäsen-
maksun. Ainais- ja kunniajäsenet ovat vapautetut vuosittaisesta jäsenmaksus-
ta.
Yhdistyksen jäsenilleen tarjoamista palveluista perittävistä maksuista päättää 
kevätkokous.
Johtokunta voi perustellusta anomuksesta myöntää lykkäystä vuosittaisesta jä-
senmaksusta vuosijäsenelle ja perhejäsenelle.
6 §
Yhdistyksen kokous voi johtokunnan ehdotuksesta vahvistaa jäsenten nouda-
tettavaksi järjestys-, satama-, telakointi-, laituripaikka-, palvelu- ja maksuperus-
te yms. ohjesääntöjä.
Yhdistys voi antaa laituripaikan vuosijäsenelle, ainaisjäsenelle ja kunniajäse-
nelle.  Saadakseen laituripaikan veneelleen jäsenen pitää vuosittain katsastut-
taa se yhdistyksen vahvistaman katsastusohjesäännön mukaan. Yhdistyksen 
vuosijäsenen, ainaisjäsenen ja kunniajäsenen hallinnassa olevalla, katsastetul-
la veneellä on yhdistyksen retkisataman käyttöoikeus.
Kaikista yhdistyksen laituripaikan saaneista veneistä sekä kaikista yhdistyksen 
toimesta katsastetuista veneistä pidetään luetteloa, johon merkitään näitä kos-
kevat tiedot. Luetteloa pidetään myös muista yhdistykselle ilmoitetuista yhdis-
tyksen jäsenten katsastetuista veneistä.

HUMALLAHDEN VENEKERHO - 
HUMMELVIKENS BÅTKLUBB HVK ry
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7 §
Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon asian kirjallisesti johtokun-
nalle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkir-
jaan, jolloin hän vapautuu kaikista muista velvollisuuksista paitsi erääntyneiden 
maksujen suorittamisesta. 
8 §
Yhdistyksen johtokunnalla on oikeus erottaa jäsen, joka on jättänyt täyttämättä 
ne velvoitukset, joihin hän yhdistykseen liittymällä on sitoutunut, tai jos hän me-
nettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on huomattavasti vaikeuttanut 
yhdistyksen toimintaa tai muuten toiminut yhdistyksen vahvistamien sääntöjen 
vastaisesti. 
Jos jäsen on tyytymätön yhdistyksen johtokunnan häntä koskevaan erottamis-
päätökseen, hän voi saattaa erottamispäätöksen yhdistyksen kokouksen kä-
siteltäväksi. Vaatimus tästä on esitettävä johtokunnalle kirjallisesti viimeistään 
seitsemän (7) päivän kuluessa siitä kun hän on saanut tiedon erottamispäätök-
sestä.
Jos vaatimusta ei esitetä em. järjestyksessä, tulee erottamispäätös voimaan 
heti määräajan päätyttyä, mutta muussa tapauksessa katsottakoon jäsen yh-
distyksestä erotetuksi vasta sitten, kun yhdistyksen kokous on erottamispää-
töksen vahvistanut.
Yhdistyksen jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä, jos hän on jättänyt jä-
senmaksunsa maksamatta. Jäsenyys päättyy vuoden päättyessä, mikäli jäsen-
maksu ei siihen mennessä ole tullut yhdistyksen pankkitilille.
9 §
Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksen valitsema johtokunta, johon kuuluu 
pu¬heenjohtaja (kommodori), satamakapteeni ja kahdeksan jäsentä. Puheen-
johtaja ja satamakapteeni valitaan vuodeksi ja jäsenet kahdeksi vuodeksi ker-
rallaan siten, että vuosittain puolet on erovuorossa, ensim-mäisellä kerralla ar-
van mukaan ja sen jälkeen vuorottain.
Puheenjohtaja, satamakapteeni ja erovuorossa olevat jäsenet voidaan valita 
uudelleen.
Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan (varakommodorin) 
sekä sihteerin ja rahastonhoitajan. Yhdistyksen kokous voi kuitenkin päättää, 
että sihteerin ja rahastonhoitajan tehtäviä hoitamaan palkataan johtokuntaan 
kuulumaton henkilö, jolla on johtokunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoike-
us.
10 §
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapu-
heenjohtajan kutsusta. Kokous on myös kutsuttava koolle aina, milloin vähin-
tään kaksi (2) johtokunnan jäsentä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten 
kirjallisesti vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapu-
heenjohtaja ja vähintään neljä jäsentä on läsnä.
11 §
Yhdistyksen kokous voi velvoittaa johtokunnan asettamaan toiminta- ja tilikau-
deksi epäitsenäisiä toimikuntia huolehtimaan johtokunnan valvonnassa eri osa-
alueiden toiminnasta. Yhdistyksen kokous voi vahvistaa toimikunnille johtokun-
nan ehdotuksesta tarpeellisiksi katsomiaan ohjesääntöjä.

HUMALLAHDEN VENEKERHO - 
HUMMELVIKENS BÅTKLUBB HVK ry
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12 §
Kevätkokouksessa 
valitaan kokoukselle:
1. puheenjohtaja
2. sihteeri
3. kaksi pöytäkirjantarkastajaa
4. kaksi ääntenlaskijaa
esitellään edelliseltä toimintakaudelta:
5. toimintakertomus ja tilinpäätös
6. tilintarkastajien lausunto tileistä ja hallinnosta
päätetään:
7. tilinpäätöksen vahvistamisesta
8. vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
9. 5 §:n 2. kappaleessa tarkoitetuista maksuista
10. toimintasuunnitelma ja talousarvio toiminta- ja tilikaudeksi 
käsitellään:
11. johtokunnan tai jäsenten esittämät asiat, ei kuitenkaan sellaisia, joista mai-
nitaan voimassa olevan yhdistyslain 23 §: ssä, mikäli niistä ei ole kokouskut-
sussa mainittu.
13 §
Syyskokouksessa
valitaan kokoukselle:
1. puheenjohtaja
2. sihteeri
3. kaksi pöytäkirjantarkastajaa
4. kaksi ääntenlaskijaa
valitaan seuraavalle toimintakaudelle:
5. puheenjohtaja (kommodori)
6. satamakapteeni
7. johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle
8. kaksi tilintarkastajaa ja näille varamiehet
päätetään:
9. jäsenmaksun, ainaisjäsenmaksun, kannattajajäsenmaksun sekä vuosijäsen-
ten ja ainaisjäsenten liittymismaksun suuruudesta
10. niistä mahdollisista toimikunnista, jotka johtokunta velvoitetaan 11 §:n pe-
rusteella asettamaan
11. mahdollisista kokouskutsujen ilmoituslehdistä
käsitellään:
12. johtokunnan tai jäsenten esittämät asiat, ei kuitenkaan sellaisia, joista mai-
nitaan voimassa olevan yhdistyslain 23 §: ssä, mikäli niistä ei ole kokouskut-
sussa mainittu.

HUMALLAHDEN VENEKERHO - 
HUMMELVIKENS BÅTKLUBB HVK ry
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14 §
Yhdistyksen kokouksissa käyttävät päätäntävaltaa viisitoista (15) vuotta täyt-
täneet, henkilö-kohtaisesti läsnä olevat, jäsenmaksunsa suorittaneet vuosijä-
senet, ainaisjäsenet, kunniajäsenet ja perhejäsenet. Äänestykset toimitetaan 
avoimesti, ellei ole kyseessä henkilövaali, joka suoritetaan aina suljetuin lipuin. 
Milloin vähintään kaksi yhdistyksen jäsentä sitä vaatii, toimitetaan muukin ää-
nestys suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni 
paitsi vaaleissa ja lippuäänestyksessä, joissa arpa ratkaisee. Kokouksessa teh-
tyjä ehdotuksia ei tarvitse kannattaa, jotta ne tulisivat huomioonotetuiksi.
15 §
Yhdistys kokoontuu kevätkokoukseen viimeistään huhtikuussa ja syyskokouk-
seen loka-marras-kuussa Ylimääräinen kokous voidaan kutsua koolle johtokun-
nan määräyksestä tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä johtokunnalta 
vaatii sen kokoon kutsumista käsittelemään ilmoitettua asiaa. 
Kokouskutsu julkaistaan yhdistyksen ilmoitustaululla ja sen lisäksi yhdistyksen 
tiedotuslehdessä tai yhdistyksen syyskokouksen päättämässä pääkaupunki-
seudulla ilmestyvässä yhdessä tai useammassa päivälehdessä viimeistään 
seitsemän (7) päivää ennen kokousta. 
16 §
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen on oltava val-
miina viimeistään 15. maaliskuuta jätettäväksi tilintarkastajille, joiden on annet-
tava lausuntonsa johtokunnalle vii-meistään 31. maaliskuuta. 
17 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai 
jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. 
18 §
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos niitä kannattaa kahdessa vähin-
tään kahden viikon väliajoin pidettävässä kokouksessa vähintään 3/4 kaikista 
äänestyksessä annetuista äänistä. 
19 §
Päätöksiin, jotka tarkoittavat yhdistyksen purkamista, vaaditaan 4/5 yhdistyk-
sen kokouksessa annetuista äänistä ja päätös on vahvistettava seuraavassa, 
aikaisintaan kuukauden kuluttua pidettävässä yhdistyksen kokouksessa vähin-
tään samansuuruisella ääntenenemmistöllä.
20 §
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, joutuu sen omaisuus Suomen meripe-
lastustyön hyväksi käytettäväksi sen toiminnan edistämiseksi.
21 §
Muissa suhteissa noudatettakoon kulloinkin voimassa olevan yhdistyslain mää-
räyksiä.

HUMMELVIKENS BÅTKLUBB HVK ry
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VOLVO PENTA – veneretkeilykilpailu 2009

Jälleen kerran saatiin erittäin vähän (9) Volvo Ruori – lomakkeita toimitettua 
liiton toimistoon marraskuun loppuun mennessä – lokikirjan pito taitaa olla ha-
kusessa useimmissa retkiveneissä, tai sitten lomake unohtuu aina jonnekin. 
Ei luulisi lokikirjan tietojen kopioimisen suuren suuri vaiva olevan, senhän var-
maankin 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 on muinoin hylät-
ty juuri tämän vuoksi – eli ylituomari oli omaksunut tosi jyrkän kannan). Kilpailun 
säännöt ovat samat kuin vuonna, eli veneessä nukutusta yöstä saadaan nyt 2 
pistettä (maksimi 3 yötä samassa paikassa). Maili- ja yöpisteitä voidaan taas 
kirjata erikseen, kuten joskus ennen. Uusia lomakkeita on saatavilla kerhora-
kennuksen tiskiltä.
Volvo Penta jatkaa edelleenkin palkitsemista ruoreilla - myös henkilökohtaisen 
kisan voittajat (kolme parasta) saavat ikioman ruorin. Volvon lahjakortti arvo-
taan liiton kevätkokouksessa kaikkien kilpailukorttien jättäneiden kesken! Mutta 
ka kerholta puuttuu kauan toivottu 6. ruori – se pitäisi saada viimeistään vuonna 
2013 – edellinen taidettiin saada 50 – vuotisjuhlien aikaan, ja siitä on jo kauan.
Kolmen kärki pisteiden keräämisessä oli Pertti Väre (”Terapia”, 344 p.), Hannu 
Seppänen (”SiniSimnppu”, 331 p.) ja Reijo Meri (”Meri”, 316 p.).
Onnettaren suosiossa, mitä tulee lahjakortin arvontaan oli Hannu Tulkki (”vene 
”Selina”). Lahjakortti on hänelle jo luovutettu. Onneksi olkoon vielä kerran. Ja 
kiitokset kaikille osanottajille. 

Kesäterveisin
Eija Aronniemi
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Kerhon toimihenkilöt vuonna 2010
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
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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
Antti Tamminen  0400 454 924
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
Jari Vartiainen  

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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Tämä on lyhennelmä tärkeimmistä yövartijan ohjeista ja velvollisuuksista, oh-
jeet kokonaisuudessaan löytyvät vartiointikopissa olevasta kansiosta.

 Varatessaan venepaikan jäsen sitoutuu kahteen vartiovuoroon purjehdus-
kauden aikana. Turvallisuussyistä vartiointi tulee suorittaa parivartiona. 
Velvoitteen voi hoitaa myös siten että pyytää parikseen perhejäsenen tai 
muun luotettavan ystävän. Tällöin pari suorittaa yhden venepaikan varti-
ointivelvoitteen yhdellä parivartioinnilla.
 Purjehduskaudella 2010 vartiointikausi on 18.4-24.10.2010 välinen aika.
 Vartiovuorolista on kerhorakennuksessa vartiovuorojen varaamista varten 
14.3. – 25.4.2010 välisenä aikana. Varaamattomat vartiovuorot arvotaan 
8.6.2010, joten varaamalla ajoissa välttyy velvoitteesta vartioida itselleen 
sopimattomaan aikaan.
 Vartijoiden tulee olla paikalla klo. 21.00, vartiointi päättyy klo 6.00. Varti-
ointi alkaa lipun laskulla ja päättyy lipun nostoon.
 Näkyvä vartiointi on tehokkain ilkivallan ja varkauksien ennalta ehkäisy. 
Tämän takia on tärkeätä että vartijat liikkuvat koko laiturialueella epäsään-
nöllisin väliajoin. Näkyvyyden lisäämiksi vartijoille on hankittu huomioliivit 
joita vartijoiden tulee käyttää kierroksilla.
 Vartiointivelvoitteen laiminlyönnistä lankeaa vartiointivelvollisen maksetta-
vaksi laiminlyöntimaksu joka purjehduskaudella 2010 on 300€/vartiointi-
vuoro.

Mikäli vartioinnin suhteen on kysyttävää, minut tavoittaa numerosta
040-5504766 tai sähköpostitse osoitteesta henrik.westerholm@welho.com.
Toivotan kaikille jäsenillemme hyvää alkava purjehduskautta 2010!
Helsingissä 2.4.2010
Henrik Westerholm, vartiointivastaava.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

Yövartijan velvollisuudet HVK:lla 2010
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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
Elokuu
La 7  Köydet Irti -tapahtuma
Ti 10 18.00 Johtokunnan kokous
Ti 31  Sitovien telakkapaikkahakemusten
   viimeinen jättöpäivä
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 *

Rientolista 2010
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Toimisto on kiinni heinäkuussa. Toimihenkilöt tavoittaa kuitenkin puhelimitse.
Toimisto on jälleen avoinna

 elo- ja syyskuussa torstaisin kello 17.30 – 19.00 (pois lukien torstai 12.8., 
jolloin kerholla on yksityistilaisuus).

 lokakuussa toimisto on kiinni

Kahvilan aukioloajat
Kahvila on auki toimistoiltoina sekä syksyn nostopäivinä. Lisäksi kahvilassa on 
kahvitarjoilu syksyn ”pukkitalkoopäivänä” sekä lipunlaskupäivänä.

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

KÖYDET IRTI -veneilytapahtuma
Muutos aiemmin ilmoitettuun päivämäärään!
Valtakunnallinen veneilypäivä vietetään yhdessä Soukan Venekerhon, Kei-
lalahden Venekerhon ja Tapiolan Venekerhon elokuun toisena viikonlopun 
lauantaina eli 14.8.2010 (ei siis 7.8., kuten aiemmin on kerrottu). 
Ratakoordinaattorina toimii entiseen tapaan SVK:n Hannele Naatula.
Seuraa kerhon ilmoitustaulua ja nettisivustoa.
Ilmoittautumiset vaikkapa minulle 050 505 3643 elokuun alkuun mennessä
Eija Aronniemi
sihteeri@humallahdenvenekerho.fi 

•

•

Toimiston aukioloajat
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Vesillä liikkujan muistilista

 Toimintasi vaikuttaa suoraan omiin ja läheistesi mahdollisuuksiin selvitä 
onnettomuudesta. Tunne vastuusi, sillä vesillä apu ei aina saavu nopeasti.
 Alkoholi ei kuulu veneilyyn. Jos nautit alkoholia, saatat muut veneessä 
olijat ja vesillä liikkujat tarpeettomaan vaaraan. Lisäksi toimintakykysi 
onnettomuustilanteessa heikkenee.
 Vesillä liikkuminen vaatii tietoa ja taitoa. Velvollisuutesi lähimmäisiäsi ja 
muita merenkulkijoita kohtaan on opetella merenkulkua, merimiestaitoja, 
meriteiden sääntöjä, ensiaputaitoja ja toimintaa hätätilanteissa ennen 
veneilemään lähtöä.
 Huomioi muut veneilijät ja vesillä liikkujat, äläkä häiritse ammattimerenkul-
kijoiden työtä liikehtimällä liian lähellä kauppa-aluksia. Suorita väistötoi-
menpiteet aina ajoissa ja tarpeeksi selvästi.
 Pidä pelastusliivit päälläsi.
 Huolehdi veneesi kunnosta ja muista aina ennen vesillelähtöä suorittaa 
vähintään silmämääräinen lähtötarkastus. Huolehdi myös polttoaineen 
riittävyydestä.
 Hätätilanteessa pelastusviranuomaiset voivat paikantaa matkapuhelimesi 
sijainnin. Jos veneessäsi ei ole VHF – radiota, on erittäin tärkeää pitää 
matkapuhelin toimintakuntoisena huolehtimalla akun latauksesta ja puheli-
men roiskesuojauksesta.
 Suunnittele reittisi etukäteen ja arvioi matkan riskit. Seuraa säätiedotuksia 
ja varaa matkaan niin paljon aikaa, ettet sään huonontuessa joudu otta-
maan tarpeettomia riskejä.
 Tunne vastuusi saaristoamme ja järvimaisemaamme kohtaan. Niiden 
säilyminen puhtaana myös seuraaville sukupolville on jokaisen vesillä 
liikkujan kunnia-asia. Muovin, kemikaalien ja metallin hajoaminen vedessä 
kestää sadoista tuhansiin vuosiin.
 Aluksen päällikkönä sinulla on kunniatehtävä, mutta muistathan, että 
päällikön vastuusi veneestä, sen matkustajista ja varusteista on jakamaton 
kaikissa tilanteissa.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.



 HooVeeKoo 3• 10       35

Lipunnosto 1.5.2010

Sumuisessa vappusäässä kommodori Antti Tammisen ensimmäisessä 
lipunnostossa avustivat Hannu Seppänen ja Juha Tynell

Lipunnoston jälkeen tarjottiin tilaisuuteen saapuneille vapun
kunniaksi pieni vappulounas. Paikalla oli 42 kerholaista

Kuvat: Eija Aroniemi



TELAKOINTIPAIKKA
VARAUS 2010 - 2011

Jäsenen nimi

Puh.

Veneen nimi Rekisterinumero

Veneen pituus m Leveys   m

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

Ensimmäinen yhteisnosto  2.10.2010

Toinen yhteisnosto  16.10.2010

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

Lasken veneeni keväällä 2011  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 31.8.2010 mennessä satamatoimistoon tai sähköpostilla 
satamakapteeni@humallahdenvenekerho.fi . Varaus on sitova, ellei sitä ole kirjallisesti 
peruutettu 1.10.2010 mennessä.

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

Päiväys

Allekirjoitus ja nimen selvennys

  


