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Kommodorin
puheenvuoro

Suomen Purjehdus ja Veneily ry, uusi 
liitto, saattaa saada ensimmäisen pu-
heenjohtajansa HVK:sta. Asia varmis-
tunee marraskuun lopussa uuden liiton 
ensimmäisessä liittokokouksessa.

Suomen Veneilyliitossa kerhostamme 
on ollut kaksikin toiminnanjohtajaa. Yk-
simielisyys liittohallituksen henkilöistä 
ja toimikuntien puheenjohtajista on  
aika hyvällä mallilla. Koko Suomen-
han tulisi olla edustettuna.Toimikuntien 
jäsenet ja aluejohtajat valitaan aivan 
viimeiseksi. Toimikunnistakin löytynee 
kerhomme jäseniä.

HVK:n hallinnassa olevilla alueilla tul-
laan panostamaan turvallisuuteen ja 
valvontaan. Johtokunta päätti loka-
kuussa lukkouudistuksesta, joka toteu-
tetaan talvikauden aikana, kun liiken-
ne telakalla ja kerholla on vähäisintä. 
Uudet avaimet tulevat lunastettavaksi 
keväällä vartiovuorolistan ilmestymis-
päivänä. Vanhoista kerhon avaimista 
saa hyvitystä.

Myös kameravalvonta on tulossa sekä 
telakan että kerhorakennuksen alueel-
le. Lisäksi ajanmukaistetaan laituri- ja 
telakka-alueiden sekä Hästön järjes-
tysohjesääntöjä. Muutamat esimerkki-
tapaukset ovat antaneet siihen aihet-
ta.

Talvitelakoinnista Helsingin rannoilla 
käydään keskustelua monella fooru-
milla. Veneitä ihaillaan ja kadehditaan 
kesällä, mutta talvella niitä ei saisi 
muka näkyä missään. Merenrantakau-
punkina Helsingin rannoille on aina 
kuulunut veneitä, myös talvella. Ne 
ovat osa kaupunkimiljöötä. 

Telakoinnin haitat luonnolle ovat uusi-
en maalien myötä vähentyneet, mut-
ta nyt tilalle on tullut siis esteettinen 

haitta, maisemanpilaaja. Meidänkin 
kannattaa miettiä, miltä telakkamme 
näyttää pääministerin ja Merikannon-
tien puolelta katsottuna. Rumentaako 
telakka-alueemme näkymää vai onko 
se siistimmästä päästä? Voimme ehkä 
yhdessä ja jokainen osaltaan vaikut-
taa telakkamme säilymiseen tulevai-
suudessa, kun pidämme huolta sen 
ilmeestä.

Ehkä tapaamme pikkujoulussa.
Viimeistään syyskokouksessa.

Hyvää joulua ja uutta vuotta

Kommodori
Antti Tamminen

ps. Kerhon viestinnän helpottamiseksi 
olisi hyvä, että kaikki jäsenet ilmoit-
taisivat sähköpostiosoitteensa kerholle 
osoitteeseen sihteeri@humallahden-
venekerho.fi 
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Talven odotusta
Valtaosa veneistä on telakoituna, poikkeuksellisen lämpimän kesän jäl-
keen, josta monelle jäi varmasti mieleen hyviä muistoja veneilykaudesta.

Ja sitten, muistathan, että telakoitavat veneet tulisi peittää yksivärisellä suoja-
peitteellä (kaupunki suosittelee vihreätä väriä peitteessä). Suojapeitteeseen tai
telakointipukkiin tulisi laittaa näkyvästi veneen nimi, rekisterinumero tai laituri-
paikka numero.
Veneistä pitää poistaa viirit talvitelakoinnin ajaksi.
Muista että telakkamaksu määräytyy veneen äärimittojen tai suojapeitteen
kannatustelineen mukaan. Tulemme syksyn, talven aikana tarkistamaan mitat.
Sataman hoitokunta suosittelee, että veneitten akkukaapelit kytketään irti koko
telakoinnin ajaksi.
Sataman hoitokunta tulee poistamaan kaikki maadoittamattomat ns, ”valkoisen
linjan” kaapelit ilman ennakkoilmoitusta.
Lisäksi huomautetaan myös että sähkölämmittimien käyttö on kielletty, ellei tal-
vikäytöstä ole tehty erikseen sopimusta HVK:n ja sen jäsenen välillä.
Muistammehan että, vanhat akut alueella oleviin akkukeräyslaatikoihin ja jä-
teöljyt jäteöljysäiliöihin ja tyhjät kannut talousjäteastiaan. Tarkista että veneesi
ympäristö on myös siisti.
Syksyn – talven aikana on hyvä käydä silloin tällöin tarkistamassa veneen pres-
sun kiinnitys ja pukkien kunto, samalla voi vilkaista että naapurinkin veneessä
kaikki on OK.
Lehden lopussa on vuoden 2011 laituripaikkavaraus lomake ja se tulee palaut-
taa  14.2.2011 mennessä.
Jos laitatte varauksen sähköpostilla, niin pyytäkää lukukuittaus, että varaus on
tullut perille.

Hyvää loppuvuotta ja uuden alkua.

Juha Tynell
satamakapteeni
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Kokouskutsu

HUMALLAHDEN VENEKERHO - 
HUMMELVIKENS BÅTKLUBB HVK ry

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
Aika  Tiistai 30.11.2010 kello 19.00
Paikka  HVK:n kerhorakennus, Rajasaarenpenger 6 00250 Helsinki

Käsiteltävät asiat (sääntömääräiset asiat)
 Kokouksen avaus
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
 Valitaan kokoukselle sihteeri
 Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 Valitaan kokoukselle kaksi ääntenlaskijaa
 Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja vuodeksi 2011
 Valitaan satamakapteeni vuodeksi 2011
 Valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle
toimikaudeksi 2011–2012
 Valitaan kaksi tilintarkastajaa tai toiminnontarkastajaa ja näille varamiehet 
vuodeksi 2011
 Päätetään, että rahastonhoitajan ja sihteerin tehtäviä hoitamaan voidaan 
valita johtokuntaan kuulumaton henkilö
 Päätetään jäsenmaksun, ainaisjäsenmaksun, kannatusjäsenmaksun sekä 
vuosijäsenen liittymismaksun suuruudesta, samoin kuin yhdistyksen 5 
pykälässä tarkoitettujen maksujen suuruudesta ja niiden maksuperusteista
 Päätetään toimintasuunnitelma vuoden 2011 toiminta- ja tilikaudeksi 
 Päätetään niistä mahdollisista toimikunnista, jotka johtokunta velvoitetaan 
yhdistyksen sääntöjen 11 pykälän perusteella asettamaan
 Päätetään talousarvio vuoden 2011 toiminta- ja tilikaudeksi
Päätetään mahdollisista kokouskutsujen ilmoituslehdistä
 Päätetään yhdistyksen toimihenkilöille maksettavista palkkioista ja korva-
uksista.
Käsitellään muut johtokunnan tai jäsenten esittämät asiat, ei kuitenkaan 
sellaisia asioita, joista mainitaan yhdistyslain 23 pykälässä, mikäli niistä ei 
ole kokouskutsussa mainittu
Kokouksen päättäminen

Kahvitarjoilu!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.
17.

18.

19.



6       6 HooVeeKoo 4 • 10

Toimihenkilöt 2010
KERHON TOIMIHENKILÖT VUONNA 2010
Johtokunta
Antti Tamminen, kommodori Juha Tynell, satamakapteeni
Eija Aronniemi Mika Kouki
Mikko Niini Jorma Pilke
Mauri Väänänen Henrik Westerholm
Jari Kahila Timo Wiiala
Erovuoroisia ovat puheenjohtajan ja satamakapteenin lisäksi alleviivatut johto-
kunnan jäsenet.
Tilintarkastajat 
 Pekka Lieppinen
 Rauni Liikanen
Varatilintarkastajat 
 Pertti Norjos
 Harry Hakamäki
Julkaisutoimitus 
 Jorma Pilke, puheenjohtaja ja päätoimittaja
 Eija Aronniemi
 Katri Hämäläinen
 Lauri Seppänen
 Timo Wiiala  
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
 Antti Tamminen
 Michael Waltzer
 Jari Vartiainen
 Jorma Viita
 Ville Wiro

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

Koulutus- ja venematkailutoimikunta
 Hannu Seppänen, puheenjohtaja
 Gustav Broman
 Jori Kosonen
 Raimo Lamminen
 Mikko Niini
 Jorma Viita
Nuorisotoimikunta
 Johanna Kahila, puheenjohtaja
 Eeva-Leena Pokela
 Linda Strömberg
 Antti Tamminen
Saari- ja kalastustoimikunta
 Mika Kouki, puheenjohtaja
 Jukka Ilmarinen
 Jari Kahila
 Hannu Seppänen
 Kari Ukkonen
 Henrik Westerholm
 Timo Wiiala
Satamatoimikunta 
 Juha Tynell, satamakapteeni
 Eija Aronniemi, satamasihteeri
 Timo Wiiala, johtava telakkamestari
 Pertti Kansikas, 1. telakkamestari
 Pekka Marttila, 2. telakkamestari
 Henrik Westerholm, 3. telakkamestari
 (jäsenvartiointi)
Tulevaisuustyöryhmä 
 Antti Tamminen, puheenjohtaja
 Eija Aronniemi
 Jorma Pilke
 Mauri Väänänen
 Timo Wiiala

HUMALLAHDEN VENEKERHO - 
HUMMELVIKENS BÅTKLUBB HVK ry
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Toimintasuunnitelma 2011

HUMALLAHDEN VENEKERHO - 
HUMMELVIKENS BÅTKLUBB HVK ry

Yleistä
Vuosi 2011 on vuonna 1953 perustetun yhdistyksen 58. toimintavuosi.
Jäsenmäärää pyritään edelleen nostamaan ja kotisataman laituripaikkojen
käyttöastetta parantamaan siten, että esimerkiksi pienempien veneiden tarvit-
semat laituripaikat saataisiin myydyiksi.
Toimikuntiin toivotaan edelleen lisää uusia ja ennen kaikkea aktiivisia jäseniä.
Erittäin hyvää ja toimivaa yhteistyötä jatketaan muihin venekerhoihin, alan
uuteen kattojärjestöön Suomen Purjehdus ja Veneilyyn (SPV), eri meripelas-
tusyhdistyksiin sekä muihin alan järjestöihin ja viranomaisiin.

Julkaisutoiminta
Yhtäjaksoisesti jo 40 vuotta ilmestyneen HooVeeKoo – tiedotuslehden julkai-
semista jatketaan edelleenkin totutulla ja hyväksi havaitulla tavalla siten, että
vuoden ensimmäisellä puoliskolla julkaistaan 3 lehteä ja marraskuussa perin-
teinen syyskokouskutsun sisältävä vuoden viimeinen numero.
Kotisivuja roolia tiedotuskanavana pyritään selkeästi nostamaan niin, että jä-
senet löytävät sieltä ajantasaiset säännöt ja ohjeet sekä tietoa ajankohtaisista 
sioista.
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
tarjotaan kahvit kaikille läsnäolijoille.
Muista kahvilan aukioloajoista tiedotetaan aina erikseen.

Katsastustoiminta
Kaikki kerhon laitureissa olevat veneet tulee olla katsastettu liittojen katsastus-
ohjeiden mukaisesti. Katsastusiltoja järjestetään kerhorakennuksessa torstai-
sin veneiden ensimmäisen virallisen yhteislaskun jälkeen touko- ja kesäkuus-
sa.  Runkokatsastukset tulee suorittaa ennen veneiden vesillelaskua ja niistä 
tulee sopia aina henkilökohtaisesti katsastajan kanssa.
Katsastamattomasta veneestä tullaan perimään syyskokouksen hyväksymä 
katsastuksen laiminlyöntimaksu.
Uusia katsastajia pyritään kouluttamaan ja ns. ”vanhojen” katsastajien tietoja
päivittämään liiton järjestämissä katsastajakoulutustilaisuuksissa.  Kaikilla
HVK:n katsastajilla tulee olla voimassa oleva liiton katsastajalupa.

Koulutus- ja venematkailutoiminta
Keväällä järjestetään kerholla mahdollisuuksien mukaan veneenkuljettaja- ja
venepäällikkökurssit sekä niihin liittyvät ajokokeet koulutuksesta kiinnostuneil-
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le jäsenille. Myös muita jäsenistön toivomia kursseja pyritään järjestämään 
(esim. CEVNI – kurssi), perinteistä solmukurssia unohtamatta.
Perinteinen Tallinnan eskaaderiretki järjestetään jälleen kesäkuussa pari viik-
koa ennen juhannusta (säävaraus).

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 myös ensi kesänä tiedossa paljon erilaista kunnostus- ja huol-
totyötä, 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 laiturialueilla on sähkö-, vesi- ja jätehuolto.
Satama-alueen vartiointi suoritetaan purjehduskauden aikana jäsenvartiona. 
Vartiointivuoron laiminlyönnistä laskutetaan yhdistyksen kokouksen päättämän 
sanktiomaksun mukaisesti.
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 erilaisten ohjesääntöjen ajanmukaistamista ja päivitystä jatke-
taan.

HUMALLAHDEN VENEKERHO - 
HUMMELVIKENS BÅTKLUBB HVK ry
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HUMALLAHDEN VENEKERHO - 
HUMMELVIKENS BÅTKLUBB HVK ry

Maksuehdotukset vuodelle 2011
Jäsen- ja liittymismaksut: 
Jäsenmaksu  60,00
Liittymismaksu   600,00
Ainaisjäsenmaksu  900,00
 Kannatusjäsenmaksu 200,00

Muut maksut jäävät uusien sääntöjen mukaisesti uuden johtokunnan valmis-
teltavaksi ja keväällä pidettävän yhdistyskokouksen päätettäväksi.
Johtokunta esittää (mikäli uusia sääntöjä ei ole vielä PRH:ssa hyväksytty), että 
maksut pidetään ennallaan vuonna 2011, eli maksut ovat samat kuin vuonna 
2010.  Ennen kevätkokousta ei muutoinkaan laskuteta muuta kuin jäsen- ja
liittymismaksut.

Tärkeimmät sähköpostiosoitteet

Postia voidaan lähettää toimihenkilöille seuraaviin e-mail osoitteisiin:

kommodori@humallahdenvenekerho.fi  Antti Tamminen
sihteeri@humallahdenvenekerho.fi  Eija Aronniemi
satamakapteeni@humallahdenvenekerho.fi  Juha Tynell
talous@humallahdenvenekerho.fi  Mauri Väänänen
satama@humallahdenvenekerho.fi  Eija Aronniemi

www.humallahdenvenekerho.fi  osoitteessa lisää kerhon toiminnasta

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

•
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HUMALLAHDEN VENEKERHO - 
HUMMELVIKENS BÅTKLUBB HVK ry

Budjetti v. 2011
Toteutunut Budjetti

 v.2009 v.2011
Tuotot  142 795,00 149 550,00t
  Kulut  
     Muut kulut  -92 901,82 -112 000,00
     Kulut yhteensä  -92 901,82 -112 000,00
  Toiminnanalan kate  49 893,18 37 550,00

Varsinaisen toiminnan yhteistuotot ja -kulutt
  Kulut  
      Henkilöstökulut  -2 984,09 -3 000,00
      Poistot  -26 858,05 -29 000,00
      Muut kulut  -48 534,06 -41 000,00
      Kulut yhteensä  -78 376,20 -73 000,00
     Yhteisten erien kate  -78 376,20 -73 000,00

Tuotto-/kulujäämä  -28 483,02 -35 450,00

Varainhankinta
  Tuotot  40 180,00 38 600,00
  Kulut  -6 398,48 -3 000,00

 33 781,52 35 600,00

Tuotto-/kulujäämä  5 298,50 150,00

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
  Tuotot  
      Sijoitustoiminta  657,01 50,00
  Kulut  
      Rahoitustoiminta  -870,89 -200,00

 -213,88 -150,00

Tuotto-/kulujäämä  5 084,62 0,00

Satunnaiset erätt
  Satunnaiset tuotot  2 017,86 0,00

 2 017,86 0,00

Tilikauden tulos  7 102,48 0,00

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ  7 102,48 0,00
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Retkisaaren varsinainen kausi alkoi perinteisillä siivoustalkoilla toukokuun vii-
meisenä viikonloppuna. Väkeä oli paikalla sen verran, että suurimmat roskat 
saatiin siivotuiksi, grillit ja tupa puhtaiksi – ja mikä tärkeintä, mantereen puolelle 
toimitetut polttopuut saatiin kuljetettua pienillä yhteysveneillä saareen ja pino-
tuiksikin! Mutta jäi sitä tekemistä vielä kesällekin, jos työn puutteessa aika käy 
pitkäksi - mm. Ilmarisen Jukka nikkaroi portaita kalliolle – on sitten turvallisem-
paa liikkua sateen liukastamilla kallioilla.

Uusi grilli on herättänyt kaikissa kävijöissä suurta ihastusta – terassilla on kiva 
istua ja ihailla upeaa maisemaa – ja jos sattuu olemaan sateista tai tuulista, niin 
mikäs on sen mukavampaa kuin grillata evästä sisätiloissa ja katsella samalla 
aina muuttuvaa merimaisemaa. Mutta toivomus grillillä kävijöille ensi kaudeksi 
olisi se, että jokainen huolehtisi omista roskistaan, eli että lähin roskakori on 
jokaisen grillaajan omassa veneessä – Hästössä ei siis edelleenkään ole ”Pidä 
saaristo siistinä ” – roskista!  Ja sen verran ovat eteläpuolen kalliokylkilaituri 
ja sen jatkeena olevat pari ponttonilaituria olleet suosittuja, että ns. vanhassa 
laiturissa on ollut joinakin viikonloppuina jopa tilaa.
Juhannusta juhlittiin vanhan kaavan mukaisesti, eli lettuja paistettiin ja kokkoa 
ihasteltiin. Metsäpalovaroitus tosin aiheutti sen, että tervetulleen vesikuuron jäl-
keen vasta uskaltauduttiin keräämään juhannuskokkoon puita, minkä tuloksena 
kokko ei niin kovin suuri ollut kuin aiempina vuosina. Mutta aito juhannustunnel-
ma saatiin aikaiseksi!

Saaren käyttöaste on varmaan-
kin lähes sama kuin viime vuon-
na, lopulliset laskelmat tosin tällä 
hetkellä on vielä tekemättä. Ja 
onhan vielä muutama veneilijä 
saaressa tälläkin hetkellä.
Hästön saari oli jälleen kerran 
Köydet Irti – veneilytapahtuman 
isäntänä elokuun toisena viikon-
loppuna, vierailevia veneitä tosin 
oli vain muutama – koulujen al-
kaminen taisi verottaa osallistu-
jamäärää. Paikalla olevia lapsia 
muistettiin nallekierroksella – oli 
ilo seurata kun satutädit Nina 
ja Eevis veivät lapset pienelle 
luontoretkelle kivien kumahtelua 
kuuntelemaan.

Omasta ja koko toimikunnan puolesta esitän kaikille saaressa kävijöille lämpimät 
kiitokset menneestä kaudesta. Viileän kevään jälkeen kesän sää oli lämpimin 
miesmuistiin – toivottavasti saamme samanlaisen kesän myös ensi vuonna!

Mika Kouki
saarenhoitokunnan puheenjohtaja

Hästön kesä 2010
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Jo edellisenä kesänä Jussa-
rössä vieraillessamme saa-
ren ”emäntä” Sussi keksi, että 
Hannuhan voisi tulla Jussarö 
– päiville solmujen tekoa opet-
tamaan lapsille (ja muillekin).  
Helmikuun venenäyttelyssä 
asia sitten vahvistui, päivä-
määrä olisi heinäkuun 17.  
Päivän ohjelma oli jo painettu 
ja jaossa Jussarön osastolla 
messuilla – ja Hannua titulee-
rattiin oikein narutaikuriksi.
Niipä sitten heinäkuun toisel-
la viikolla suuntasimme ”Sini-
Simpun” keulan länttä kohti 
kassillinen naruja (köysiä) 
mukanamme.  Porkkalan sel-
kä ylitettiin helteessä ja lähes 
tuulettomassa säässä, mutta 
pienehkö ukkoskuuro aiheutti 
sen, että päätimme pysähtyä 
yöksi Elisaareen – aikaa kun oli. Tavattiin siellä muitakin kerholaisia – ja vietet-
tiin erittäin mukava grilli-ilta ”True Northin” kippariston seurassa.
Aurinko paistoi edelleen lämpimästi perjantaina ja taivas oli sininen, kun ha-
ettiin apujoukoiksi Baggön lossilta Hannun lapsenlapset Roope (vajaat 4 v) ja
Vera (6 v.) Vera on tainnut tulla ukkiinsa, niin hyvin häneltä solmut sujuvat.
Lauantaina Jussarö alkoi täyttyä jo heti aamusta vierailijoista – heitä haettiin yh-
teysveneillä Baggöstä non stoppina.  Isäntä Jamppa toivotti vieraat tervetulleik-
si kello 12.30 – lohisoppa teki kauppansa ja lettujonossa oli jatkuvasti porukkaa.  
Myös narutaikuri apulaisineen oli täystyöllistetty! Rajavartiolaitoksen veneissä 
oli tungosta – niihin sai tutustua ihan oikeasti!  Pintasukellusnäytös oli näkemi-
sen arvoinen – ja kaikkien lasten mielestä ”se suurin asia” oli itse helikopteriin 
tutustuminen – tosin Roope olisi halunnut lähemmäksi mittareita…
Kun päivä sitten oli ohjelman suhteen pulkassa, käveltiin porukalla uimaan saa-
ren etelärannalle, missä hiekka on mustaa. Ei siinä kauaa kestänyt kun meres-
sä oli käyty pulikoimassa, minkä jälkeen Roope istui märkänä mutta onnellisena 
lämpimällä mustalla hiekkarannalla hiekkalinnoja tehden, mistä lopputuloksena 
alkoi melkoinen kuuraus – puhtaaksi ei oikein meinattu poikaa saada.
Kävijämäärä Jussarö – päivillä oli jotain 500 ja 1000 välillä – ilma oli suosiolli-
nen ja saaren ilmapiiri erittäin hyvä. Saarella oli samaan aikaan myös ”Kristina” 
– vene HVK:lta, jonka kippari Antti otti kuvia ja Anneli istui kanssani varjoisan 
puun alla!

Hannu ja Eija
”SiniSimppu”

Solmujen opetusta Jussarö -päivillä
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Köydet irti 2010 - veneilytapahtuma Hästössä
HVK osallistui jo neljännen kerran
Suomen Veneilyliiton järjestämään
valtakunnalliseen Köydet irti – ta-
pahtumaan yhdessä Keilalahden
ja Soukan venekerhojen kanssa.
Tapiolan Venekerhosta ei tällä ker-
taa löytynyt yhtään halukasta vene-
kuntaa, liekö koulujen alkaminen

sekoittanut aikataulut. Myös tällä kertaa saatiin käyttöön kokeneen SVK:n rata-
mestarin Hannele Naatulan laatimat kilpailuohjeet.

Radalle lähti HVK:ltä vain kaksi venekuntaa, eli Riekkisen Markun ”Wellamo” ja
Tammisen Antin ”Dolores victi”. Hästön retkisatamaan saapui tänä vuonna vain
5 venekuntaa suorittamaan maatehtäviä – ja kuulemma kukaan ei ollut löytänyt
heti reitin alussa olleita ylimääräisiä ”poijuja” (pieniä keltaisia muovisia sitruu-
napulloja).  Yksi venekunta tosin oli arvannut kirjaimet, mitä pullojen kyljissä piti
olla!

Maatehtävät saatiin suoritetuiksi ja solmut opetelluiksi.  Heittoliinan heittoonkin
saatiin uusia niksejä!

Mitalit jaettiin kullekin osallistuvalle kerholle – HVK:n mestariksi saatiin ”Wella-
mo” kipparinaan Markku, joka sai kaulaansa kultaisen mitalin. Hopeamitali meni
tiukan kisan jälkeen ”Dolores victin” Antille. Onnea vaan molemmille voittajille
vielä jälkikäteen!

Ennen palkintojen jakoa oli vielä ohjelmassa perheen pienemmille Hästön Sa-
tutätien pieni ”nallekierros”. Aika hellyttävää oli seurata pienten seikkailijoiden
lähtöä ja paluuta.  Ja kuulemma kivien alta löytyi yllätyksiäkin…

Palkintojen jaon jälkeen maistui pe-
rinteinen sauna kaikille vielä saares-
sa oleville vierailijoille. Ja mitä olisi
ilta ilman makkaranpaistoa?

Köydet Irti – tapahtuma on leikki-
mielinen ja ohjelmallinen KOKO
PERHEEN veneilytapahtuma.  Osal-
listuminen on avointa kaikille veneili-
jöille, sekä venekerhoihin kuuluville
että kuulumattomille – tämä on erit-
täin hyvä tapa kouluttaa veneilijöitä
merellä liikkumisen saloihin. Tapah-
tuma järjestetään myös ensi vuonna
samoihin aikoihin – aiheesta sitten
lisää ensi kevään tiedotuslehdissä!   

Köydet irti 2010  voittaja venekunta ”Wellamo”
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Veneilyn uusi kattoliitto Suomen Purjehdus ja Veneily ry aloittaa toimintansa 
ensi vuoden alussa 1.1.2011.  Päätös SPL.n ja SVEL:n yhdistymisestä vah-
vistui molempien liittojen liittokokouksissa 29.8.2010. Kumpikin liitto myös teki 
päätökset täysin yksimielisesti.
Muodollisesti SPL päätti nimensä ja sääntöjensä muutoksesta.  Vastavuoroi-
sesti SVEL päätti lopettaa toimintansa vuoden vaihteessa, jolloin liitto siirtää 
toimintansa ja varansa uudelle liitolle.  Veneilyliiton jäsenseuroille lähetetään 
muutoksesta lomake, jolla seurat ilmoittavat siirtymisensä uuteen liittoon.  Uusi 
liitto pitää sääntömääräisen syysliittokokouksensa 28.11.2010 uusilla säännöil-
lä.
Liittojen hallitukset ovat viime kokouksessaan päättäneet hakumenettelystä uu-
den liiton toimitusjohtajan palkkaamisesta.  Vanhat liitot valmistelevat nyt yh-
dessä uudistettavaa toimintaa.  Lisäksi Opetusministeriöstä on haettu hanketu-
kea muutosprosessin aiheuttamiin ylimääräisiin kuluihin.
Uusi suurliitto 60 000 jäsenellään on mitä todennäköisimmin Suomen 10. suurin 
urheilun erikoisliitto.

Lipunlasku 24.10.2010

Uusi suurliitto Suomen Purjehdus ja Veneily ry

Virallinen purjehduskausi päätettiin tänäkin vuonna tihkusateessa. Satamakapteeni Juha Tynell ja 
Kaj Strömberg laskivat yhdistyksen viirin ja lipun. Kommodori kiitteli hyvin sujuneesta kaudesta, 
paikalle saapuneet jäsenet seurasivat tilannetta kerhorakennuksen lipan suojassa. Tämän jälkeen 
siirryttiin kerhorakennuksen suojiin kahville ja päästiin kertaamaan kesän veneilytapahtumia, Häs-
tön uusi grilli ja laiturit saivat kerholaisilta kiitosta. Myös liittojen yhdistyminen oli esillä vilkkaan 
keskustelun aikana.
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Entä jos myöhästyit?
Kuinka pitää menetellä?
Ja tuleeko asiasta seuraamuksia?

Määräpäivän jälkeen ilman rekisteritodistusta veneilevää uhkaa aina rikesakko, 
mikäli valvovat viranomaiset (poliisi, rajavartijat) pysäyttävät vesillä. Veneen tie-
dot eivät kuitenkaan putoa rekisteristä välittömästi lokakuun 1. päivänä, vaan 
määräajan umpeuduttua alkaa kuulutusmenettely.

5.11.2010 julkaistaan virallisessa lehdessä kuulutus, kertoo liikenne- ja 
viestintäministeriön ylitarkastaja Risto Saari.
Kuulutuksessa on lista niiden vesikulkuneuvojen rekisteritiedoista, jotka 
on rekisteröity ennen lain voimaantuloa (1.10.2007), ja joiden tietoja ei ole 
tarkastettu 1.10.2010 mennessä.

Kuulutusmenettely jatkuu 5.5.2011 saakka.  Tänä aikana vesikulkuneuvo-
jen omistajat voivat vielä tarkistaa rekisteritiedot 30 euron maksua vastaan. . 
5.5.2011 jälkeen tietojen tarkastamisesta perittävä maksu on mahdollisesti kor-
keampi.
Neljän vuoden siirtymäajan kuluessa /vesikulkuneuvorekisterilain 31 § / 976 / 
1006 mukaan) rekisterinpitäjän eli maistraattien  on saatava rekisteri ajan ta-
salle. Siirtymäaika päätyy 1.10.2011, jolloin vesikulkuneuvot poistetaan rekis-
teristä.
Mahdollisimman näkyvä tiedottaminen kuulutusmenettelystä maistraattien ja 
TraFi:n nettisivuilla varmistaisi  sen, että tieto TAVOITTAISI VENEILIJÄT TE-
HOKKAASTI.

Mitä maksaa?
venerekisteritodistus /uusi rekisteröinti tai muutos) 30 euroa
ote vesikulkuneuvorekisteristä (esim. englanninkileinen) / ent. huviveneto-
distus /laajemmat tiedot/ määräaikainen) 10 euroa
 poistoilmoitus (kun vene on poistettu käytöstä tai myyty ulkomaille) mak-
suton.
(hintojen muutoksetv saattavat olla mahdollisia)

Venerekisteri on muun muassa vene- ja konevarkauksien selvittämisessä.  Re-
kisteröintikäytäntö tehostaa valvonta- ja pelastustoimia hätä- ja katoamistapa-
uksissa.
www.maistraatti.fi  >Vesikulkuneuvorekisteri > Ilmoitus vesikulkuneuvore-
kisteriin sekä Usein kysyttyä 

•
•
•

•

•

•
•

•

•

Venerekisteritarkistus oli tehtävä maistraatille
1.10.2010 mennessä
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Tervetuloa uudet jäsenet

VUONNA 2010 KERHOON LIITTYNEET UUDET JÄSENET
(aakkosjärjestyksessä)

 
 Andersson Mikael  Antell Bengt
 Halttunen Antti   Heiskari Tuomas
 Hellgren Sami   Illikainen Vesa
 Jänönen Maarit   Kaskeala Juhani
 Kekäläinen Samuli  Kärkkäinen Jari    
 Laitinen Ilkka   Lehkonen Jari    
 Lehto Raimo   Lindroos Frey    
 Lundell Markus   Nieminen Risto
 Nuppola Jani   Nöyränen Esa
 Polvi Marika   Polvi Raimo
 Päivärinta Niko   Rokka Hannu
 Staffans Anton   Staffans Lars-Olof
 Systä Pekka   Thors Astrid
 Uotila Janne   Wäänänen Matti

Volvo Penta-veneretkikilpailu
Taas on se aika vuodesta, jolloin tulisi täyttää Volvo Penta – kilpailulomake ja 
pudottaa se kerhon postilaatikkoon marraskuun aikana. Kuudes Volvo – ruori 
on edelleenkin hakusessa, aikaa vuoteen 2013 ei enää kovinkaan paljoa (toi-
vomuksenihan on, että kun kerho täyttää kunniakkaat 60 vuotta, niin meillä olisi 
rivissä kerhorakennuksen seinällä 6 Volvo – ruoria, yksi jokaiselle vuosikym-
menelle).
Lomakkeita on saatavilla kerhorakennuksen tiskillä.
Syysterveisin
Eija Aronniemi

Ilmoitus HVK:n jäsenille

Kehitämme HVK:n tiedotusta.
Jotta saisit tarvittaessa mahdollisimman nopeasti tiedon kerhon tapah-
tumista, ole hyvä ja lähetä sähköpostiosoitteesi sihteerin ja tiedotuksen 
käyttöön. Sähköpostiosoite: sihteeri@humallahdenvenekerho.fi 
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Aavan meren tuolla puolen

Ahvenanmeren takana odottaa Tuk-
holman saaristo, jossa välimatkat 
ovat lyhyet ja kiintoisaa katseltavaa 
löytyy runsaasti. 

Maarianhaminan länsisatamasta Norr-
täljen edustalle on noin 30 mailia, ja 
matka on lähes kokonaan avomerta, 
Marhällanin majakka on viimeinen 
Suomen puoleinen maamerkki. Lähtö 
kannattaa ajoittaa aamuun, sillä Norr-
täljen edustan satamat tuppaavat täyt-
tymään jo heti puoliltapäivin. Sama 
tilanne on kyllä kaikkialla Tukholman 
saaristossa: vaikka paikkoja on paljon, 
on myös veneitä runsaasti.

Ruotsalaiset itse ratkaisevat ongel-
man näppärästi: köysiä siirrellään ja 
veneitä asetellaan niin kauan, että 
kaikki mahtuvat laituriin. Elleivät sitten-
kään vielä mahdu, kiinnitytään toisen 
veneen kylkeen tai jäädään ankkuriin.

Erityisesti Gotlant Runt –kilpailusta kuuluisa Sandhamn kuuluu näihin tosisuo-
sittuihin satamiin. Se on paikallisten 
mukaan tungokseen asti täynnä muul-
loinkin kuin purjehduskisan aikaan. 
Hyvällä onnella paikan saattaa saada 
läheisestä Lökholmenista, josta on laut-
tayhteys Sandhamniin.
Ruotsin jokamiehenoikeus on lähes 
meikäläisen kaltainen, eli jos hyvän 
rauhallisen poukaman löytää, siihen voi 
yleensä ankkuroitua.

Kauniita kartanoita ja saaristokrou-
veja
Kuten ruotsinlaivan kannelta voi nähdä, 
Tukholman saaristossa on paljon asu-
tusta. Suosituimmilta reiteiltä poiketes-
saankin voi ihailla vanhoja jugendhu-
viloita ja kartanoita, joista komeimmat 
periytyvät 1500-1700-luvuilta. Noin sa-
dannen arvorakennuksen kohdalla mat-
kailijan silmä kyllä alkaa väsyä ja katse 
hakee metsämaisemia. Niitäkin on, sa-

Elmstan vierassatamasta. Se sijaitsee haus-
kasti kanavanvarren kerrostalojen hyvinhoide-
tulla takapihalla. 

Ennen Elmstan kaupunkia on mielenkiintoinen 
ja palkittu merenkulkumuseo. Museolla on oma 
pieni laituri kanavan vasemmalla puolella. Lai-
turilta lähtee polku museolle, kanavan suuntaa 
mäelle.
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moin kuin asumattomia kallioluotoja. 

Me yövyimme Fejanissa, jolla on jännä 
historia. Saari on 1800-luvulla palvellut 
koleralaivojen karanteenisatamana, ja 
syyskuun 1944 lopussa sinne sijoitet-
tiin ne virolaispakolaiset, jotka olivat 
selvinneet matkasta yli myrskyävän 
Itämeren.

Nyt vierassatamassa on krouvi, käve-
lymatkan päässä oiva kalansavustamo 
ja kalaruokiin erikoistunut kesäravin-
tola. Vipinää vierassatamaan antavat 
myös viereisen täyshoitolan asukkaat. 
Täysihoitolathan ovat Suomessa lähes 
kadonnutta kansanperinnettä, mutta 
Ruotsissa ne kukoistavat edelleen. 
Useat niistä on rakennettu 1900-1930-
luvuilla eli ovat rakennuksinakin kaunii-
ta.

Iloisiin lomalaisperheisiin törmäsi vähän 
joka saaressa, niin myös Siarössä, joka 
oli seuraava etappimme. Ruotsinlaivat 
kulkivat ihan läheltä, mikä merkitsi melkoista keinuntaa saaren vieraslaiturissa. 

Siarö on vanha armeijan tukikohta, jon-
ne I maailmansodan aikana ryhdyttiin 
rakentamaan Tukholman meripuolus-
tusketjuun kuuluvaa linnaketta. Se oli 
vanhentunut jo valmistuessaan, ja toi-
mii nykyisin armeijamuseona. Maan-
alaisia käytäviä riittää, ja linnakkeen 
katolta on kiva kiikaroida kapeassa 
salmessa kulkevia veneitä ja laivoja. 
Siarön täysihoitolan ravintolasta saa 
päivittäin vaihtuvia lounasannoksia. 

Saaristolaiskrouveja löytyy Tukhol-
maan saariston venereittien varrelta 
vähän joka niemestä ja saarelmasta. 
Ne tarjoilevat lähiruokaa parhaimmil-
laan: monen takapihalla on kalansa-
vustamo ja leipäkin tulee usein omasta 
uunista. 

Monet Ruotsin itärannikon saarista Ar-
holman ja Nynäshamnin välisellä alu-
eella ovat hyvin hoidettuja ja monesti 
myös erinomaisesti varusteltuja ulkoilu- 

Ruotsinlaivat ajavat lähes Siarön rantaa 
hipoen, mutta saaren salaisuus eli vanha 
puolustuslinnake avautuu vasta kun veneilijä 
rantautuu saaren toiselle puolelle. 

Tieto Väddön kanavan siltojen aukeamisajoista 
saatiin vasta sillan pielessä muilta veneilijöiltä, 
mutta lomallahan ei ole kiirettä. 



20       0 HooVeeKoo 4 • 10

ja luonnonsuojelualueita. Niitä hallinnoi 
Skärgårdstiftelsen. Saarissa on vieras-
laitureita tai –satamia, luontopolkuja, 
museoituja rakennuksia, joissakin jopa 
luomuviljelystiloja kuten Grindassa jos-
ta voi ostaa vastanostettuja perunoita, 
maalaismunia ja savulammasta. 

Höyrylaivaromantiikkaa
Tukholma omalla veneellä saattaa kuu-
lostaa houkuttelevalta. Ainakin kesälo-
masesonkina vieraspaikat ovat kyllä 
keskustan satamissa niin kiven alla, 
että kannattaa mieluummin jäädä Wax-
holmiin ja jatkaa sieltä matkaa laivalla. 
Vuoroja lähtee noin kerran tunnissa, ja 
muutamat niistä ajaa ihan ehta höyry-
laiva. Bussillakin pääsisi, ja nopeam-
min, mutta laivakyyti kannattaa valita 
jo maisemien tähden. 

Waxholmissa on kookas ja komea lin-
noitus, jonka sisäpihoilla ja museossa 

vierähtää helposti muutama tunti, viehättäviä shoppailukatuja sekä mainio pik-
ku leipomo, joka sijaitsee aivan vierassataman tuntumassa. 

Tukholman saariston laivaliikenne on vilkasta, joten veneetönkin pääsee naut-
timaan meren hengestä. Omalla veneellä kulkevalle nähtävää löytyisi vaikka 
viikoiksi. Meidän matkamme kohokohta oli Väddö kanal, Norrtäljen edustalta 
Grisslehamniin johtava noin 12 mailin pituinen reitti, josta on kuva tämän leh-
den kannessa. Kanava on osittain luonnon muovaama, osittain 1700-luvulla 
kaivettu, ja sen varrella on Roslagenin merenkulkumuseo, jolla on oma laituri. 
Museon jälkeen on Elmstan pikkukaupunki, jossa on viehättävä uusi vierasve-
nesatama ja suurehko ravintolalaiva.

Roslagenin maisemat ovat vehreitä, ja kanava hetkittäin niin kapea, että lai-
duntavia lehmiä yltää miltei taputtamaan. Mastollisten veneilijöiden pitää ottaa 
huomioon matkan varrella olevat läppä- ja kääntösillat, jotka aukeavat tasatun-
nein.

Helena ja Jorma Pilke 
s/y Edda

Lisätietoja esim. kirjasta Arholma – Landsort med Gotland (julk. Norstedts 
2010), tai nettiosoitteesta www.skargardsstiftelsen.se. 

Useissa vierassatamissa on turistin iloksi 
iltaohjelmaa: Grisslehamnissa yhteislaulua, iso 
kirpputori ja hilpeä pelimanniryhmä.
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HUMALLAHDEN VENEKERHO - 
HUMMELVIKENS BÅTKLUBB HVK ry

Alustava alkuvuoden rientolista 2011
Tammikuu
Ti 11 18.00 Johtokunnan järjestäytymiskokous
Helmikuu
Ti 1 18.00 Johtokunnan kokous

11-20  Vene 11 Båt, Helsingin Venemessut
Ti 15  Sitovien laituripaikkahakemusten viimeinen jättö 

  päivä (kaikki jäsenet)
Maaliskuu

5-13  Allt för sjön, Tukholman venenäyttely
Ti 8 18.00 Toimihenkilötapaaminen
Su 13 12.00 Purjehduskauden 2010 vartiovuorolista

  kerhorakennuksessa sitovia vartiovuorojen
  merkintöjä varten (lista poistetaan 24.4.)

La 19 10.00 Nuorten kevätretki (esim.Heureka)
Ti 29 17.30 Johtokunnan kokous
Ti 29 19.00 Yhdistyksen kokous.
Huhtikuu
Ti 12 19.00 Uusien jäsenten infotilaisuus  
Su 17 21.00  Jäsenvartiointi alkaa
To 28 19.00 Katsastajien yhteispalaveri
Toukokuu
Su 1 12.00 LIPUN NOSTO
La 7 08.00  Veneiden 1. yhteislasku *
Ti 10 19.00 Johtokunnan kokous
To 12 17.30  Katsastusilta
To 19 17.30 Katsastusilta
La 21 08.00 Veneiden 2. yhteislasku *
To 26 17.30 Katsastusilta
La  28 10.00  Siivoustalkoot Hästöuddenissa *
Kesäkuu
Ma 6 17.30 Siivoustalkoot telakointialueilla (pakollinen kaikille

  niille jäsenille, joilla on vene ollut telakoituna ker 
  hon alueilla)

Ti  7 19.00 Johtokunnan kokous
To  9 17.30 Katsastusilta
Pe-su 10-12  Eskaaderiretki Tallinnaan *
To 16 17.30 Katsastusilta 
Pe-su 24-26  Juhannus Hästöuddenissa 
To 30 17.30 Katsastusilta (viimeinen)
Heinäkuu  Toimisto kiinni   (* säävaraus)
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Nyt laitamme kamat kassiin
ja lähdemme sassiin,
on merellä seesteinen sää!
Hei, onko pakeissa muonaa
ja tarpeeksi juomaa?
HooVeeKoo taaksemme jää!

 ”Hästö on helmi Porkkalan,
 aavan meren rannan!
 Hästö on paikka mahtava,
 sinne mä halajan ain!” 

Merimailit kun taittuu,
mieli vapaalle vaihtuu,
laguunin tutun jo nään!
Onko leparit ulkona,
köydetkin  valmiina,
ankkuri pian heitetään!

 ”Hästö on helmi Porkkalan,
 aavan meren rannan!
 Hästö on paikka mahtava,
 sinne mä halajan ain!” 

Meren rantaan kun istahdan,
aavalle katsahdan,
saapuvan veneen nään!
Aina ystävää autetaan,
toisiamme tuetaan,
Ilta yhteinen taas vietetään! 

               ”Hästö on helmi Porkkalan,
 aavan meren rannan!
 Hästö on paikka mahtava,
 sinne mä halajan ain!” 

Veneen teloille laitan,
hiljaa purjeeni taitan,
kas, kaveri myös rantautuu!
Syksy verkalleen saapuu
ja talviseen kaapuun
nyt ulappa taas verhoutuu!

 ”Hästö on helmi Porkkalan,
 aavan meren rannan!
 Hästö on paikka mahtava,
 sinne mä halajan ain!”
Säv. Eeva-Leena Pokela,Johanna Kahila
San. Sirpa Kahila, Rauni Liikanen, (valssin melodia löytyy www-
Eeva-Leena Pokela, Johanna Kahila sivuilta)

1.

2.

3.

4.

Hästö-valssi
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HVK:n pikkujoulu 27.11.

Pikkujoulu aikaa, joulun taikaa..
HVK:n pikkujoulut aloitetaan

j jj j

glögillä klo 19.00.
p jp j

Joulunajan herkkuja notkuva buffét-pöytä
g gg

on katettuna klo 20.00 alkaen.
j jj

Illan musiikista vastaa
Ilpo Havu-kvartetti sekä
pikkujouluissa ensi esitys
pp

Hästö-valssista, E-L Pokelan johdolla!
p j yj y

Ottakaa mukaan reilusti arpaonnena
j

ja iloista pikkujoulu mieltä!
pp

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 2011, TÄYTTÄVÄT

,

LAITURIPAIKKAVARAUSLOMAKKEEN

Laituripaikkavaraus 2011
Muutos venetiedoissa

pp

Uusi vene

Jäsenen nimi

Lähiosoite

Postinumero    Postitoimipaikka

Puhelinnumero    E-mail 

Veneen nimi Rekisterinumero

Veneen tyyppi/malli

Veneen pituus m Leveys   m

koneteho  koneteho hv kW

Veneeni on vakuutettu (vakuutusyhtiö):

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

Vartiovuorolista on kerhorakennuksessa vartiovuorojen varaamista varten 14.3. – 25.4.2011 
välisenä aikana. Varaamattomat vartiovuorot arvotaan 8.6.2011, joten merkitse vartiovuorosi 
ajoissa, jotta et joutuisi vartiovuoroon Sinulle sopimattomaan aikaan.

Venepaikkavaraus on jätettävä viimeistään 14.2.2011. 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 6.5.2011 mennessä (ennen veneiden 1. 
yhteislaskua).

Päiväys

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


