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Kommodorin
puheenvuoro

Humallahden Venekerho on nyt Suo-
men Purjehdus ja Veneily ry:n jäsen-
seura. Seuroja on uudessa yhdistyk-
sessä kaikkiaan noin 300, ja jäseniä 
60 000. Kerhostamme yhdistyksen 
puheenjohtajaksi valittiin amiraali Ju-
hani Kaskeala. Koulutustoimikunnan 
varapuheenjohtajaksi valittiin Hannu 
Seppänen. Eri toimikuntien jäsenet 
eivä olleet selvillä vielä tämän leh-
den painoon mennessä. Isommassa 
järjestössä veneilijöilllä on paremmat 
mahdollisuudet vaikuttaa päättäjiin ja 
viranomaisiin.
HVK on perinteisesti ollut moottorive-
nekerho, mutta jäsenemme hankkivat 
myös purjeveneitä.  Siksi onkin ollut 
keskustelua toisen sataman hankkimi-
sesta Lauttasaaren sillan toiselta puo-
lelta purjeveneille. Toisaalta yhteistyö 
toisen venekerhon kanssa voisi tarjota 
yhteistyökerhoille laituripaikkoja sillan 
kummaltakin puolelta.
Yhteistyötä tarvitaan venekerhojen 
kesken esim. suurissa kilpailutapah-
tumissa.
Humallahden venekerhosta voisi 
löytyä kiinnostusta tuomari- ja hinaus-
venetehtäviin tai muihin toimitsijateh-
täviin.

Olympialuokkien avoimet Euroopan-
mestaruuskilpailut eli The Open Euro-
peans in Olympic Sailing Classes jär-
jestetään Helsingissä 5.7. - 17.7.2011.  
Siihen haetaan juuri nyt apuvoimia 
kisojen ajaksi. Jos hooveekolaisten 
keskuudesta löytyy kiinnostuneita, ha-
kulomake löytyy sivustolta http://www.
helsinkisailracing.fi /.
Kerhon lukot ja avaimet uusitaan 
maaliskuun 14. päivänä. Uuden avai-
men voi lunastaa  toimistosta maalis-
kuun 13. päivänä,  samana päivänä 
jona purjehduskauden 2011 vartiovuo-
rovarauslista laitetaan esille.

Koska kerhon veneenomistajien 
keskuudessa on esiintynyt vartiosään-
nöstä tulkintoja, joiden mukaan var-
tiointivelvollisuutta ei tarvitse hoitaa, 
vartiosääntöä tullaan tiukentamaan. 
Venekerhoissa jäsenvartiointi on hyvin 
tärkeä velvollisuus.

Aloitan tämän kevään veneilykauden 
Intian Keralan osavaltiossa. Odotan 
tästä erilaisuudessaan mielenkiintois-
ta kokemusta. 

Kesää odotellessa

Antti Tamminen
kommodori
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Tämä on ensimmäinen HooVeeKoo kirjoitelmani oi-
kein Johtavan Telakkamestarin ominaisuudessa, ja
itse asiassa muutenkin. Haluan ensinnäkin kiittää
entistä Johtavaa Telakkamestaria Juha Tynell´iä saa-
mastani tuesta ja avusta hänen otettuaan vastaan sa-
tamakapteenin tehtävän ja tämän tehtävän siirryttyä
minulle. Ilman Juhan tukea en olisi tästä tehtävästä
selvinnyt edes tähän asti.
Minun lisäkseni telakkamestareina tulevat jatkamaan
ennestään tutut Pertti Kansikas sekä Pekka Marttila.
Lisäksi ryhmään liittyy uutena Harri Kinnunen. Yh-
dessä selviämme varmasti telakoinnin haasteista!

Telakkamestarin tehtävä on minulle mieluinen, olen
aina viihtynyt hyvin telakalla ja odotan innolla kevät-

aurinkoa, jotta telakalle pääsee viettämään laatuaikaa veneen parissa!  Omasta
mielestäni on tärkeätä, että nykyiselle kiireelliselle elämänmenolle on vastapai-
no, kuten esimerkiksi vene, jonka kunnostukseen ja kunnossapitoon saa keskit-
tyä ja paneutua omaan tahtiin. Olen joskus kutsunut telakkaa ”ukkojen päiväko-
diksi”, haluten korostaa sen sosiaalista merkitystä. Korostettakoon, että vaikka
puhun ”ukoista”, niin naiset ovat aivan yhtä tervetulleita telakalle. Oman veneen
kunnostus ja sen myötä myös sen tekniikan tuntemus on mielestäni oleellinen
veneilyturvallisuuteen liittyvä seikka.

Kaupallisten telakkapalveluiden tarjonta lisääntyy, ja jopa eräissä venelehtien
kirjoituksissa ns. ”venehotellit” on kuvattu telakoinnin tulevaisuudeksi.  On ker-
rottu, että kaupungit ja kunnat haluavat veneilyn telakointipalvelut kaupallisten
telakointipalveluiden piiriin. Itse olen tästä trendistä huolestunut ja uskon, että
venekerhojen ja kaupunkien telakointialueet mahdollistavat veneilyn pysymisen
jokamiehen harrastuksena. Venehotellien hinnat veisivät veneilyn hyvin monen
veneilyn harrastajan ulottumattomiin.

Luin Juhan vastaavaa kirjoitelmaa vuosi sitten (HooVeeKoo 1/2010), missä to-
dettiin, että ” Lunta on tullut tänä talvena erittäin runsaasti muihin vuosiin ver-
rattuna, joten käykää tarkistamassa pressujen lumikuormat – muutama vahinko
on jo tullutkin”. Saman voi todeta tänäkin vuonna, ja valitettavasti muutama
”suru-uutinen” on taasen jouduttu veneiden omistajille ilmoittamaan pressu-
jen romahtamisesta.  Kun käytte telakalla, niin silmäilkää myös samalla kave-
reidenkin veneitä - jos vahinkoja olisi sattunut.  Kavereille ilmoittamista auttaisi
suuresti, jos vene olisi varustettu omistajan nimellä ja puhelinnumerolla. Tällä
hetkellä kovin harvassa veneessä tämä merkintä on.
Telakalla on määräaikainen vuosisopimus, ja sopimuksen uusimisiin kohdistuu
monenlaisia uhkia. On hyvin tärkeätä, että pidämme telakkamme siistinä, jot-
ta naapurustomme ja suuri yleisö jatkossakin suhtautuu meihin myönteisesti.
Tästä syystä olen vaatinut muutamalta veneenomistajalta liian räikeäväristen
ja epäsiistien pressujen vaihtamista.  Esitänkin heille kiitokset siitä, että he ovat

Telakkamestari tiedottaa
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käyneet korjaamassa asiaa. Kun kevättyöt jälleen alkavat telakalla niin oman 
työn jäljet on siivottava ja roskat on lajiteltava asianmukaisesti roskiksiin.

Tulen uudessa tehtävässäni voimakkaasti ajamaan vakuutuspakkoa telakoita-
ville veneille tulevassa sääntömuutoksessa. Kerholla ei ole vakuutusta telakoi-
taville veneille, eikä tällaista vakuutusta vakuutusyhtiöt edes myönnä. Veneen 
omistaja vastaa itse käytännössä aina veneensä telakointivahingoista, myös 
niissä tapauksissa, että omaa venettä vaurioittanut tulipalo olisi syttynyt naapu-
rin veneessä. Useita veneitä tuhoava tulipalon jälkiselvittely olisi erittäin ikävä 
tilanteessa jolloin telakalla on vakuuttamattomia veneitä. 

Toivoisin myös, että uusissa säännöissä otetaan paremmin kantaa jollien tela-
kointiin ja jollien telakointimaksuihin. Lisäksi tulen kehittämään jonkinlaista mer-
kitsemisjärjestelmää, ”prikka-järjestelmää”, telakoiduille veneille, jotta omistaja-
tiedot ja varmuus siitä, että telakointiin liittyvät velvoitteet on hoidettu, olisivat 
paremmin hanskassa. 

Muistuttaisin myös jäsenistöä siitä, että venepaikkahakemukset tulisi jättää 
15.2 mennessä. Lisäksi muistutan vielä Vartiointipäällikön ominaisuudessa lai-
turipaikkaan liittyvästä vartiointivelvoitteesta. Vartiovuoroja voi merkitä vartio-
vuorolistaan kerhorakennuksessa sunnuntaista 13.3.2011 kello 12 alkaen. Tä-
män ajankohdan jälkeen venepaikkaa varanneiden tulee välittömästi varauksen 
yhteydessä myös varata vartiovuoroja itselleen.  Vartiointivelvoite syntyy vaikka 
vene olisi laiturissa vain osan kautta.

Kevättä odottaessa,
Henrik Westerholm

Tukholman venenäyttely 5-13.3.2011
Stockholmsmässan ligger 9 km söder om Stockholm city, adressen är Mässvä-
gen 1 i Älvsjö.

http://www.alltforsjon.se/
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Kerhon toimihenkilöt vuonna 2011
Johtokunta
Antti Tamminen kommodori 0400 205 006
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 rahastonhoitaja 040 581 1721
Henrik Westerholm  040 550 4766
Timo Wiiala  0400 476 726
Eija Aronniemi toimii myös johtokunnan sihteerinä

Tilintarkastajat
Pauli Aaltosen tilintarkastusyhteisö 0500 152 568
Rauni Liikanen (HVK; toiminnantarkastaja) 050 438 2299
varalla 
Erikseen nimettävä henkilö Pauli Aaltosen  0500 152 568 
tilintarkastusyhteisöstä
Antti Naski (HVK; toiminnantarkastaja) 050 591 2598

Sataman toiminta
Juha Tynell satamakapteeni 050 585 9012
Eija Aronniemi satamasihteeri 050 505 3643
Henrik Westerholm johtava telakkamestari 040 550 4766
Pertti Kansikas 1. telakkamestari 040 509 5852
Pekka Marttila 2. telakkamestari 040 738 2595
Harri Kinnunen 3. telakkamestari 040 570 6699
Henrik Westerholm toimii lisäksi vartiointipäällikkönä
Kiinteistön toiminta
Hannu Seppänen puheenjohtaja 050 552 1501
Eija Aronniemi vuokraus 050 505 3643
Gustav Broman  0500 800040
Henrik Westerholm  040 550 4766
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
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
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Eija Aronniemi toimituksen sihteeri 050 505 3643
Lauri Seppänen  050 540 0321
Tua Kyrklund-Tamminen  045 1125270

Kahvilatoimikunta
Rauni Liikanen puheenjohtaja 050 438 2299
Eija Aronniemi  050 505 3643
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
Michael Waltzer  050 332 6083
Jorma Viita  040 070 2520
Ville Wiro  040 754 5275

Koulutus- ja venematkailutoimikunta
Hannu Seppänen puheenjohtaja 050 5521 501
Gustav Broman  0500 800 040
Raimo Lamminen  0400 205 006
Mikko Niini  0400 322 747
Jorma Viita  040 070 2520
Jori Kosonen  050 518 4790

Nuorisotoimikunta
Eeva-Leena Pokela  puheenjohtaja 050 384 3478
Johanna Kahila  045 677 2512
Linda Strömberg  040 835 7179
Antti Tamminen  0400 454 924

Sääntötyöryhmä
Timo Wiiala puheenjohtaja 0400 476 726 
Eija Aronniemi  050 505 3643
Jorma Pilke  0400 492 241
Antti Tamminen  0400 454 924
Juha Tynell  050 585 9012
Mauri Väänänen  040 581 1721

HVK 60 –vuotta juhlatoimikunta
Antti Tamminen puheenjohtaja 0400 454 924
Eija Aronniemi  050 505 3643
Tua Kyrklund-Tamminen  045 112 5270
Eeva-Leena Pokela  050 384 3478

Eri toimikuntien jäsenten lukumääräksi on johtokunta päättänyt 5 – 6 henkilöä 
(lukuun ottamatta katsastustoimikuntaa).
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Tynell Juha
kotisatama

Antti Tamminen
hallinto, yhteydet kaupungin
eri virastoihin yksin tai yhdes-
sä rahastonhoitajan kanssa,
järjestö- ja katsastustoiminta 
sekä kiinteistö-, venematkailu- 
ja nuorisotoiminta

Johtokunnan jäsenten vastuualueet

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

Aronniemi Eija
hallinto, kahvila- ja kilpailutoi-
minta (Volvo Penta -veneret-
keilykilpailu) sekä kiinteistön
juhlatilan vuokraus

Pilke Jorma
julkaisutoiminta, puheenjohta-
jan varamies ja Helvene

Kouki Mika
Hästön retkisatama

Kahila Jari
ympäristöasiat ja kotisivun
kehittämisen jatkaminen

Niini Mikko
koulutus

Väänänen Mauri
yhdistyksen talous, varainhan-
kinta sekä rekisterien ylläpito

Wiiala Timo
juridinen asiantuntija ja jäsen-
hankinta

Westerholm Henrik
telakointi ja jäsenvartiointi
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Veneilijä -kurssi HVK:lla maaliskuussa
22.3.2011 (1. osa)• 
24.3.2011 (2. osa)• 
31.3.2011 (3. osa)• 
1.4.2011 (4. osa)• 

Kaikki kurssi-illat alkavat kello 17.30

Liiton koulutusohjelman mukainen Veneilijä -kurssi on ensisijaisesti tarkoitettu 
aloitteleville veneilijöille.  Tämän kurssin jälkeen on mahdollisuus osallistua 
venepäällikkö -kurssille.
Veneilijä -kurssin tarkoituksena on luoda valmius hyvään veneilytaitoon koh-
tuullisissa olosuhteissa lähivesillä.  Kurssilla käsitellään mm. seuraavia aiheita:

hyvä veneilytapa• 
meriteiden säännöt ja vesiliikenteen säädökset• 
merikartta ja sen käyttö sekä reittisuunnittelu• 
saaristonavigointi• 
 ensiapu ja hypotermia• 
sääoppi sekä sumu- ja pimeänavigointi (teoria)• 

Teoriaosan tutkintopäivä sovitaan kurssilla erikseen. Kurssi järjestetään, 
mikäli osallistujia on vähintään 10.

Kurssin hinta on 50 euroa / henkilö.  Kurssimateriaali maksetaan erikseen ja 
sen hinta on 25 euroa. Ota mukaan harppi, astelevy, viivoitin sekä pehmeä 
lyijykynä ja kumi.
Ilmoittautumiset mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 28.2.2011
puh. 050 55 21 501
Hannu Seppänen
hannu.seppanen@kotiportti.fi 
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Tämän vuoden alusta eteenpäin ei kerhoissa nähdä enää ”kahden kerroksen 
väkeä”, sillä Suomen Veneilyliitto ja Suomen Purjehtijaliitto muodostivat uuden 
yhteisen liiton nimeltä Suomen Purjehdus ja Veneily ry.
Jäsenseurojen määrä ylittää 300, sillä nyt monet sellaisetkin seurat, joilla oli 
edustus kummassakin vanhassa liitossa, ovat yhteisen lipun ja kattojärjestön 
alla. Ja yli 60.000 jäsenen voimalla uusi liitto nousee 10 suurimman lajiliiton 
joukkoon ja vaikuttavuus on huomattavasti erillisiä liittoja suurempi.

Uuden liiton puheenjohtajana aloittaa vuo-
den 2011 alussa amiraali Juhani Kaskeala. 
Veneilyliiton ja Purjehtijaliiton toiminnot yh-
distävän Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n 
ensimmäinen liittokokous pidettiin Espoon 
Hanasaaressa sunnuntaina 28.11.2010.
Yksimielisesti valitulla puheenjohtajalla on 
laaja-alainen merenkulkija- ja johtajatausta, 
erinomaiset viranomaiskontaktit sekä elin-
keinoelämän verkosto. 
Turvallisuuskoulutus, hyvä veneilykulttuuri 
ja nuorisotoiminta ovat painopistealueitam-
me. Myös huippu-urheilulla on tärkeä roo-
linsa esikuvien luojana ja lajin tunnettuuden 
edistäjänä. Haluan kuitenkin nähdä purjeh-
duksen ja veneilyn entistä laajemmin koko 
kansan harrastuksena, Kaskeala listaa. Kas-
keala on myös HVK:n jäsen.

Purjehdus ja Veneily ry:n uusi toimitusjohta-
ja on BBA Jussi Ojutkangas. Hän aloittaa 
tehtävässään 1.2.2011. Ojutkangas siirtyy 
toimeen UNICEFin yritysyhteistyöpäällikön 
tehtävistä Genevestä, Sveitsistä.
UNICEF:ssa Jussi Ojutkangas johti kansain-
välistä yritysyhteistyötiimiä. Tiimin tehtävänä 
oli tukea 180 eri maan paikallistoimistojen 
yritysvarainhankintaa. 
Ojutkangas on aktiivinen veneilijä ja Näsijär-
ven Purjehdusseuran jäsen. NF30-veneel-
lään hän on purjehtinut mm. Koivusaaren 
purjehtijoiden tiistaikisoissa ja muissa 
avomerikisoissa. 

Uusi liitto Suomen Purjehdus ja Veneily ry aloitti 
toimintansa 1.1.2011
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Maksut 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.

Hätärakettiammunnat 2011
Helsingin Meripelastusyhdistys ja SMPS Espoon Meripelastajat järjestä-
vät yhdessä hätärakettien ammuntaharjoituksen Helsingin Jollaksessa,
Matosaaren pelastusasemalla lauantaina 12.3.2011 kello 11.00 – 15.30.
Miltä tuntuu ampua hätäraketti?
Tiesitkö, että hätäraketti ammutaan hätätilanteessa käsistä? Entä tiesitkö,
että raketit nousevat korkeammalle kuin ilotulitusraketit? Nyt on mahdollisuus
kokea ja harjoitella turvallisesti hätärakettien, soihtujen ja savujen laukaisua 
luvallisesti ja valvotuissa olosuhteissa.

Tilaisuudessa veneilijät voivat ampua omia vuonna 2004 tai sen jälkeen val-
mistettuja hätäraketteja, hätäsoihtuja, valopistoolin ammuksia, kynäraketteja 
ja hätäsavuja. Harjoituksessa veneilijät voivat ampua luvallisesti ja turvallisesti 
omia punaisia hätäraketteja, punaisia käsisoihtuja ja oransseja merkkisavuja.

Ammunnan hinta on 25 euroa, vapaaehtoisten meripelastusseurojen jäsenille 
ammunta on maksuton.
Onko sinulla vanhentuneita raketteja?
Vanhat ja huonokuntoiset hätäraketit, soihdut ja savut ovat turvallisuusris-
ki.  Nyt on mahdollisuus päästä niistä eroon helposti ja ilmaiseksi. Helsingin 
Meripelastusyhdistys ja SMPS Espoon Meripelastajat ottavat niitä vastaan
lauantaina 12.3.2011. Ilmoittautumisen yhteydessä voi myös liittyä jäseneksi 
(jäsenmaksu on 25 €), jolloin ammunta on ilmainen.

Tervetuloa harjoittelemaan! Harjoitukseen tulee ilmoittautua etukäteen kes-
kiviikkoon 9.3.2011 mennessä joko yhdistyksen verkkosivujen kautta www.
helsinginmeripelastusyhdistys.fi  tai puhelimitse numeroon 050 571 3940.
Ennakkoilmoittautumislomake ja lisäohjeita osallistujille löytyy:
www.helsinginmeripelastusyhdistys.fi /hataraketti.php

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

Rientolista 2011
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
La 12 11.00 Hätärakettiammunnat Jollaksessa
Su 13 12.00 Purjehduskauden 2011 vartiovuorolista
   kerhorakennuksessa sitovia vartiovuorojen
   merkintöjä varten
Su 13 12-18 Uusien avainten luovutuspäivä toimistolla
To 17 15-20 Uusien avainten luovutuspäivä toimistolla
La 19 10.00 Nuorten kevätretki (esim. Heureka)
Ti 22 17.30 Veneilijä -kurssi HVK:lla, 1. ilta
To 24 17.30 Veneilijä -kurssi HVK:lla, 2. ilta 
Ti 29 17.30 Johtokunnan kokous
Ti 29 19.00 Yhdistyksen kokous
To 31 17.30 Veneilijä –kurssi, 3. ilta
Huhtikuu
Pe 01 17.30 Veneilijä –kurssi, 4. ilta
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
Ti 3 19.00 Johtokunnan kokous
La 7 08.00  Veneiden 1. yhteislasku
Ti 10 19.00 Solmukurssi kerholla
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
To-su 2 - 5  SPV:n Helatorstain eskaaderiretki Tallinnaan
Ma 6  17.30 Siivoustalkoot telakointialueilla (pakollinen kaikille
   niille jäsenille, joiden vene on ollut telakoituna  
   kerhon alueilla)
Ti  7 19.00 Johtokunnan kokous
To  9 17.30 > Katsastusilta
To 9-12 21.00 HVK:n perinteinen eskaaderiretki Tallinnaan
To 16 17.30 > Katsastusilta
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Pe-su 24-26  Juhannus Hästöuddenissa
To 30 17.30 > Katsastusilta (viimeinen)

Heinäkuu  Toimisto kiinni

Elokuu
Ti 9 18.00 Johtokunnan kokous
La 13  Köydet Irti –tapahtuma Hästössä
Ke 31  Sitovien telakkapaikkahakemusten viimeinen  
   jättöpäivä

Syyskuu
Ti 6 18.00 Johtokunnan kokous
Ma 12 17.30 Siivoustalkoot telakointialueilla (pakollinen kaikil 
   le, jotka telakoivat veneensä kerhon
   telakointialueille)
La 17  Nyyttikestit Hästössä

Lokakuu
Lau 1  Veneiden 1. yhteisnosto
Ti 4 18.00 Johtokunnan kokous
La 15  Veneiden 2. yhteisnosto
Su 23 12.00 LIPUN LASKU
Su   Jäsenvartiointi päättyy

Marraskuu
Ti 1 18.00 Johtokunnan kokous
Lau 26 19.00 Pikkujoulu
Ti 29 17.30 Johtokunnan kokous
Ti 29 19.00 Yhdistyksen kokous

Joulukuu
Ti 13 18.00 Johtokunnan kokous

Toimiston aukioloajat
Toimisto on kiinni talvikuukausina. Viime hetken tietoa saat myös kerhon kotisi-
vulta ja ilmoitustaululta
Poikkeus: toimisto on auki sunnuntaina 13.3. kello 12.00 – 18.00 ja torstaina 
17.3. kello 15.00 – 20.00 uusien avainten luovuttamista varten. Samalla voi 
tietysti hoitaa myös muita toimiston asioita.
Kahvilan aukioloajat
Kahvila on kiinni talvikuukausina.
Poikkeus: sunnuntaina 13.3.2011 kahvila on avoinna 12.00 – 18.00 välisen 
ajan, samoin torstaina 17.3.2011 kello 15.00 – 20.00 kahvilassa on pannu kuu-
mana.

HUMALLAHDEN VENEKERHO - 
HUMMELVIKENS BÅTKLUBB HVK ry
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Kreikasta Pohjois-Kyklaadien saarien
kautta Turkkiin

Haaveista totta, osa. 3

Vuonna 2009 purjehduslomamme 
Tarjan ja Arin s/y Tarinalla päättyi Lef-
kaksen saarelle, mistä bussilla kö-
röttelimme Ateenaan upeita meri- ja 
vuoristomaisemia ihaillen. Muutaman 
Ateenassa vietetyn helteisen turisti 
päivän jälkeen lensimme melko viile-
ään Suomen alkutalveen. Ja aloim-
me haaveilla seuraavasta purjehdus-
lomasta!

Viime syksynä lokakuun 18. päivänä 
lensimme vesisateisesta ja viileästä 
Suomesta jälleen Ateenaan. Haavei-
limme lämpimästä etelän illasta, mut-
ta Ateenassakin satoi vettä, ja kovas-
ti. Ihana yllätys kuitenkin oli, että Tarja 
ja Ari olivat vuokranneet auton ja oli-

vat meitä vastassa kentällä, mistä oli n. 45 kilometrin matka Lavrionin Olympia 
Marinaan, missä s/y Tarina meitä odotti. Tuuli satamassa oli melkoinen.
Seuraava päivä vesisade oli lakannut, mutta tuuli edelleenkin melkoisesti ja 
väärästä suunnasta – olisimme joutuneet ”puskemaan” kovassa lounaistuu-
lessa. Vietettiin sitten turistipäivä helteisessä Lavrionissa. Kaupunki ei kovasti 
sykähdyttänyt – se oli ihan tavallinen satamakaupunki, ja sijaitsikin noin pa-
rin kilometrin päässä Olympic Marinasta. Mutta pakko oli käydä satamapoliisin 
(Port Authority) toimistossa ilmoittamassa seuraavan päivän lähdöstä. Veneelle 
saavuttuamme Ari ja Hannu hikoilivat Tarinan konehuoneessa tehden huoltotöi-
tä (mm. vaihtoivat Hannun tuoman WC:n septispumpun – Tarinan vieraat kun 
saavat kipparin mukaan ”kunnian” purjehdusnautinnon vastapainoksi osallistua 
välillä kunnostuksiinkin). Illaksi olimme saaneet kutsun paikalliseen kalaravin-
tolaan Tarjan ja Arin tuntemilta Nancylta ja Dimitriltä – heilläkin on Nautikatti ja 
Olympic Marina on tämän Pireuksessa asuvan pariskunnan kotisatama. Laitu-
rilla oli kuulemma tutustuttu muutama päivä aiemmin. Meren antimet maistuivat 
tosi hyviltä, pienet friteeratut kalat muistuttivat hieman neulamuikkuja! Isommis-
sa kaloissa tosin oli ruotoja melkoisesti. Ja katkarapu -saganaki maistui Eijan 
mielestä taivaalliselta (mutta ei mustekalat). Illan päätteeksi pääsimme Kreikan 
saariston tunnelmaan katsoessamme videolta ”Mamma Mia ”-fi lmin, Tarinan 
isäntäväki kun oli siellä vieraillut!

Keskiviikkona sitten aloitimme ”virallisesti” purjehduslomamme. Tuuli oli edel-
leenkin reippaanpuoleista, ja koska etelän suunnasta oli puhaltanut monta päi-
vää, oli merellä melkoista maininkia. Muutama aalto pääsi yllättämään, vettä tuli 
yli sprayhoodin – saatiin oikein kunnon suolavesikylpykin – onneksi kuitenkin 
aurinko kuivasi vaatteet melko nopeasti. Lavrionin edustalla olevan Makroni-
soksen saaren jälkeen meno olikin sitten makeaa, kun purjehdimme kohti Kean 
pohjoiskärkeä – olimme päättäneet jättää Kean kaupunginsataman väliin ja yö-
pyä ankkurissa Ormos Orgiasin lahdella. Siellä oli tyyntä, meriveden lämpötila 
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oli yli 24 plussaa, joten uida tarkeni. Ja ilta-ateria nautittiin kynttilöiden valossa. 
Upea alku purjehdukselle!

Torstaina Hannun aamu-uinnin ja aamiaisen jälkeen matka jatkui mukavassa 
sivutuulessa kohti Sirosin saarta. Koska säätiedotus lupasi tällä kertaa tuulta 
pohjoisesta, päätimme suunnata matkamme kohti saaren eteläkärjessä olevaa 
pientä Finikasin kaupunkia. Rantauduimme vieraspaikoille laiturin eteläpuolelle, 
siellä oli tilaa, kaikki muut veneet kun olivat laiturin pohjoispuolella suojassa joh-
tuen aiemmista etelätuulista.  Rantauduttuamme tuuli oli tyyntymässä ja vaihta-
massa suuntaa, mutta maininki keinutti vielä venettä ihan kivasti. Illalla tuuli oli 
jo kääntynyt pohjoiseen, joten ihan turvallisilla mielillä nukuimme.

Aamusuihku Finikasin kaupungin 
satamassa oli lievemmin sanoen 
erikoinen. Vesi oli kylmää, eihän au-
rinkopaneelilla lämpenevä lämmin-
vesitankki yön aikana lämmennyt! 
Toisesta suihkusta puuttui lisäksi ovi, 
mutta merimaisema suihkukopista oli 
hieno! Aamutoimien ja satamapolii-
sissa käynnin (oli muuten samassa 
rakennuksessa missä oli suihkukin) 
jälkeen päätettiin jatkaa matkaa koh-
ti Mykonosia, olihan sinne menosta 
haaveiltu jo ensimmäisen Kreikan lo-
mamme aikana vuonna 2001.

Mykonosiin purjehdittiin melkoisessa pohjoistuulessa ”tiukkaa vastaista”.  Mat-
kalla ohitimme kaukaa Sirosin (ja koko Kyklaadien saariryhmän) pääkaupungin 
Ermoupolisin, joka tällä kertaa jäi näkemättä. Ja jos sinne olisimmekin menneet, 
niin ei olisi varmaankaan päivän visiitti riittänyt. Mykonosin saaren länsirannalla 
olevaan Marina Mykonosiin saavuimme puolipilvisessä ja vähän viileähkössä 
säässä – johtui pohjoistuulesta.  Matkalla oli ekan kerran jo laitettu pitkähihais-
takin päälle. Onnistuimme saamaan ”moorings-paikan”, mikä oli hyvä, sillä 
seuraaviksi päiviksi oli luvattu edelleen kovaa pohjoistuulta ja aioimme viettää 
Mykonosin saarella ainakin seuraavan päivän eli lauantain. Laiturilla oli säh-

kötolpat, mutta niihin ei ollut vedetty 
sähköjä. Vettä tosin oli saatavilla.  Ja 
Mykonosin pääkaupunki näkyi n. 2 
kilometrin päässä. Satamassa kävi 
myös isoja yhteysaluksia, mikä sekä 
näkyi että kuului.
Koska kovan tuulen vuoksi ei oikein 
viitsitty patikoida pääkaupungin sa-
tamapoliisin toimistoon taas leimoja 
hakemaan, niin vuokrattiin lauantaik-
si pienen pieni Chevrolet. Kaupunki 
oli juuri sellainen kuin matkaesitteistä 
oli saanut kuvan: kuuluisat tuulimyllyt 
olivat paikallaan, sataman ranta kuin 
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Venetsia, talot suoraan meren päällä. Kuulemma aikoinaan taloja asuttivat lai-
vojen kapteenit, heidän ei tarvinnut muuta kuin ”astua laivaan” omalta terassil-
ta.  Vaikea sitä tosin oli kuvitella kovassa tuulessa, kun meri tyrskysi suoraan 
terasseille. Oli rannan ravintoloiden terassitkin märkinä (ja tyhjinä)… muutama 
uskalias amerikkalainen turisti tosin yritti juoda päiväkahviaan!

Satamapoliisin toimistokin löytyi, samoin kiva lounasravintola kreikkalaisen sa-
laatin syömiseen. Lounaan jälkeen kävelimme vanhan kaupungin, ”choran”, 
kujilla, mitkä olivatkin tosi kapeita. Nyt niillä mahtui kulkemaan, mutta voi vain 
kuvitella millainen tungos kujilla on vilkkaimpana turistikautena. Ennen veneelle 
paluuta kiertelimme autolla vielä saarella, kovin oli luonto karua ja kivistä. Kä-

vimme myös saaren pohjoispäässä 
katsomassa merta. Kovin oli tuulis-
ta, surffaajat ainakin näkyivät naut-
tivan.
Seuraavaksi aamuksi laitoimme 
kellot soimaan aikaisin. Edelleenkin 
tuuli melko reippaasti, mutta pää-
timme kuitenkin lähteä katsomaan, 
miltä matkanteko tuntuu kuohuval-
la merellä. Liivit ja turvavaljaat lai-
toimme päälle jo satama-altaassa. 
Ja tuntuihan nuo muutaman päivän 
tuuliset säät: maininki oli melkoista. 
Ajoimme muutaman mailin vastais-
ta, meno oli ryskivää ja märkää. Mut-

ta kun alkuun oli päästy, niin jatkettiin. Kun kurssimme Mykonosin pohjoiskärjen 
jälkeen kääntyi itään kohti Ikarian saarta, niin alkoi helpottaa. Ja aurinkokin tuli 
esiin. Päivä kului yllättävän nopeasti ja osittain avatulla keulapurjeella saavu-
timme jopa 7 solmun nopeuden ja 56 merimailin ja yli 8 tunnin purjehduksen 
jälkeen saavuimme Ikarian Agios Kirikosiin, mikä kaupunki olikin tuttu jo aiem-
malta purjehdusmatkaltamme. Satamapoliisi viittoili meille hyvän kylkikiinnitys-
paikan ja satamassa oli ”mukavuudet” eli vesi ja sähkö.

Yksi yö ”maltettiin” olla Ikarialla, sitten suuntasimme kohti Fournin saariryhmää 
– tarkoitus oli löytää kiva poukama ja käydä uimassa. Ja löytyihän sellainen 
– meri oli tyyni, aurinko paistoi ja miehistö kävi pulikoimassa lämpimässä tur-
koosinvärisessä vedessä oikein sydämensä kyllyydestä. Hannukin teki oman 
ennätyksensä, hän sukelsi katsomaan veneen ankkuria, mikä oli 10 metrin sy-
vyydessä. Uintipysähdyksen jälkeen jatkoimme matkaa, illaksi kun piti ehtiä Sa-
mosin saarelle. Pythagarionin lähellä olevaan Samos Marinan palvelusatamaan 
saavuttiin illan suussa utuiseksi muuttuneessa säässä. Tarja oli taas tutkaillut 
Navtec´ia ja kun oli edelleen odotettavissa etelätuulia, valitsimme suojaisem-
man Samos Marinan.

Aamu valkeni harmaana, oltiin jo tiistaissa ja olimme olleet matkalla melkein 
viikon. Marinassa oli hiljaista, ruokakauppa kiinni, turistisesonki oli ilmiselvästi 
takana.  Sataman suihkussakin oli vain kylmää vettä, jälleen kerran. Lähdimme 
muutaman sadekuuron välissä patikkamatkalle Pythagarionin vanhaan kau-
punkiin. Suurin osa turistikaupoista oli kiinni, samoin tavernat – niitä korjattiin jo 
kovalla touhulla seuraavaa turistikautta varten. Kaupungin satamassa oli vain 
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muutama vierasvene, mutta sitäkin enemmän oli sitten paikallisten kalastajien 
veneitä. Nautimme syksyn viimeisen kreikkalaisen lounaan: souvlakia, kreikka-
laista salaattia ja grillattuja ravunpyrstöjä. Ruoka ja palvelu olivat hyviä, olimme-
han tavernan ainoat asiakkaat.

Myös keskiviikkoaamuna taivas oli harmaa ja vettä satoi. Kun sade taukosi läh-
tivät Ari ja Hannu satamapoliisin toimistoon ja tulliin, seuraava satamamme kun 
olisi Turkissa eli EU – alueen ulkopuolella. Saavuimme Tarinan ”talvisatamaan” 
Kusadasiin, minne matkaa Samokselta kertyi 19 merimailia.

Torstaina piti alkaa veneen talvikunnostuksen valmistelu, mutta sää oli tuulinen 
ja vettäkin tuli, joten tehtiin vain sisätöitä. Mitään kiirettä meillä ei ollut, sillä 
olimme Kusadasissa pari päivää etuajassa Arin suunnittelemasta aikataulusta.  
Iltapäivällä lähdimme tutustumaan basaarialueeseen. Kusadasin satamassa oli 
muutama risteilylaiva (niitä muuten oli siellä joka päivä). Oli siellä suomalaisen 
Kristiina Cruises ” – varustamon Katariina – laivakin, joka oli Kusadasiin tehnyt 
välietapin.

Perjantaina ilmestyi aurinko, joten veneen huoltotyöt alkoivat sujua nopeassa 
tahdissa, olihan Arilla hyvät tsekkauslistat edellisiltä kerroilta. Sunnuntaina muu-
timme Marinan hotelliin (erittäin edullinen), sillä maanantaina vene nostettaisiin 
telakalle pohjan pesua ja maalausta varten. Ja kevyesti Tarina nousi telakalle 
ylös 80 tonnin nosturilla!

Sitten olikin pari päivää vapaata. Vuokrasimme tiistaina auton ja teimme päi-
väretken Efesokseen (n. 25 kilometriä Kusadasista pohjoiseen). Kreikkalaiset 
perustivat Efesoksen jo 1100 luvulla eKr. ja antiikin aikakaudella Efesos oli yksi 
tärkeimmistä keskuksista. Kaupunki sijaitsi Joonian maakunnassa, nykyisen 
Turkin länsirannikolla. Rooman valtakaudella Efesos nousi suurimpaan kukois-
tukseensa ja siellä voit kulkea samoilla kaduilla joilla Julius Caesar ja Kleopatra 

ovat kulkeneet. Kaupunkiin raken-
nettiin loistavia rakennustaiteellisia 
monumentteja, joista tuli 200.000 
asukkaan ylpeyden aihe. Vuosisa-
toja kestäneen Artemiin palvonnan 
tilalle tuli myöhemmin Neitsyt Marian 
palvonta apostolien Johanneksen ja 
Paavalin saarnojen vaikutuksesta. 
Vielä keskiajalla Efesos oli tärkeänä 
pidetty keskus, mikä johtui sen sata-
man erinomaisesta sijainnista, myö-
hemmin satama kuivui ja kaupunki 
menetti suuruutensa, vuoden 500 ai-
koihin kaupunki jouduttiin siirtämään 
toiseen paikkaan Ayasuluk – kukku-
lalle lähelle nykyistä Selcukia. 1800 

– luvulla aloitetut arkeologiset kaivaukset ovat palauttaneet vain pienen osan 
Efesoksen muinaisesta loistosta. Ja Efesoksen amfi teatteri on edelleen yksi 
maailman 7. ihmeestä – sinne mahtuu yli 24.000 katsojaa, onpa siellä pidetty 
mm. Bruce Springsteenin konserttikin. Samalla matkalla vierailimme myös Neit-
syt Marian talolla. Legendan mukaan sinne olivat muuttaneet apostoli Johannes 
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ja Neitsyt Maria Palestiinasta, mutta asuivatko he talossa, on edelleen kiistelty 
kysymys ja ilman vastausta.  Se uskoo ken tahtoo!

Keskiviikkona ”pojat” yrittivät löytää 
turkkilaista saunaa. Aina kun saatiin 
uusi osoite, osoittautui se vääräksi 
tai paikka oli suljettu tai kukaan ei 
osannut vastata. Niinpä sitten vain 
tutustuttiin Kusadasin basaareihin, 
torielämään ja maisteltiin paikallisia 
herkkuja.

Lopulta kun Tarina oli pesty, vahattu 
ja buunattu sekä laskettu veteen ja 
siirretty omalle tavitelakointipaikal-
leen odottamaan seuraavaa purjeh-
duskautta oli aika sanoa veneelle 
hyvästit. Koettu syyspurjehdus oli hyvin mielenkiintoinen ja antoisa, vaikka vä-
lillä tuulet ja sateet kiusasivatkin. Oli kuitenkin ihanaa vaan purjehtia. Ja olihan 
meillä aurinkoisiakin päiviä!

Kreikassa ainakin tuntui, että satamien rutiinit ovat turhan monimutkaisia, piti 
käydä loki-kirjaa leimauttamassa jatkuvasti satamapoliisin toimistossa vaikka 
oltiinkin EU -alueella.  Kusadasissa riitti, kun ilmoittauduttiin Marinan toimistos-
sa!

Niinpä hyvästelimme Tarinan ja Kusadasin, kiirehdimme Izmirin kentälle ja len-
simme Istanbulin kautta Helsinkiin. Oli pimeää ja talvista, olihan jo marraskuun 
alku! 
Egean meren seilaajat
Teksti: Eija Aroniemi
Kuvat: Eija Aroniemi ja Hannu Seppänen

kapeilla kujilla
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Suomen Veneilyliiton päätösjuhlassa 13.11.2010, mikä pidettiin Yrjönkadulla 
G18 – juhlatilassa palkittiin kauden aikana menestyneet kilpaveneilijät SM 
– mitaleilla ja kunniapalkinnoilla. Rauno Alatalo piti erittäin mielenkiintoisen 
juhlapuheen muistellen SVEL:n (ent. SMVL) alkuaikoja. Lisäksi ansioituneille 
liiton toiminnassa mukana olleille luottamushenkilöille luovutettiin ansiomerk-
kejä ja juhlaplaketteja.

Tähtisateesta osansa saivat myös HVK:n Eija Aronniemi ja Hannu Seppänen, 
joille ansioistaan veneilyn hyväksi suoritetusta työstä luovutettiin SVEL:n kul-
taiset ansiomerkit ja kunniakirjat.

SVEL:n päätösjuhla

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
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Johtokunnan esitys järjestys- ja ohjesäännöksi saarelle (saarisääntö) 
kevätkokouksen hyväksyttäväksi

Tässä järjestys- ja ohjesäännössä ”saari” tarkoittaa kerhon omistamaa Kirkko-
nummen Hästö -saarella olevaa kiinteistöä Hästöudden 1:113 siihen liittyvine 
kalavesineen.

Saaren käyttöön ovat oikeutettuja kerhon jäsenet vieraineen katsastetulla 1. 
veneellä.

Jäsenyys osoitetaan näkyvissä olevalla kerhon viirillä.• 
Veneilykausi on kerhon lipunnoston ja –laskun välinen aika. Saarta • 
voi käyttää myös veneilykauden ulkopuolella.

Kukaan ei saa toiminnallaan häiritä muita saaressa olijoita.2. 
Erityisesti yöaikaan kello 23-07 on muille saaressa oleville annettava • 
rauha.

Saaressa ei ole yleistä jätehuoltoa. Jokainen on velvollinen huolehtimaan 3. 
saaren siisteydestä ja kaikkien omien jätteidensä poistamisesta.
Kerhon toimihenkilöiden antamia ohjeita ja määräyksiä on noudatettava.4. 

Mikäli annettu huomautus ei tehoa tai rikkomus on vakava, käsittelee • 
asian saaritoimikunta ja viime kädessä kerhon johtokunta.

Venettä ei saa jättää saareen kiinnitykseen ilman valvontaa. Vene on kiin-5. 
nitettävä hyvää merimiestapaa noudattaen rantaan tai laituriin niin hyvin, 
ettei se estä toisten veneiden saapumista tai lähtöä.

Ankkurointi lahdelle ei ole sallittua kuin pakottavissa tapauksissa.• 
Lepuuttajia on käytettävä.• 
Veneen päällikön on varauduttava kaikkiin olosuhteiden muutoksiin ja • 
toimittava  ennakoiden sen mukaisesti.

Veneen päällikkö vastaa siitä, että saaren majassa ja saunatuvassa 6. 
pidettävät vieraskirja ja saunakirja varustetaan asianmukaisin merkinnöin 
venekunnasta ja vieraista.

Päällikkö vastaa kaikista venekunnan ja vieraiden maksuista. Maksut • 
laskutetaan.
Jos ilmoitukset jäävät tekemättä, on kerhon johtokunnan tai saaritoi-• 
mikunnan toimihenkilöllä oikeus korjata asia.

Kerholla ei ole vakuutusta vahinkojen varalle.7. 
Kerho ei vastaa rakennelmien, kuten poijujen ja laitureiden, rakennus-• 
ten tai työkalujen ja sähkölaitteiden puutteellisuuksista aiheutuneista 
vahingoista.
Havaituista vahingoista yksityiselle tai kerhon omaisuudelle on ilmoi-• 
tettava heti kerhon toimihenkilölle.

Saarisääntö

HUMALLAHDEN VENEKERHO - 
HUMMELVIKENS BÅTKLUBB HVK ry
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Veneiden suurin sallittu nopeus satama-alueella on 4 solmua.8. 
Moottorien tarpeeton käyttö on kielletty.9. 

Välttämätön käyttö sallitaan kello 08-21 välisenä aikana.• 
Ankkuroidun veneen tulee pimeän aikana käyttää ankkurivaloa.10. 
Yksityisen omaisuuden säilyttäminen majalla, grillikatoksissa  tai muualla 11. 
saaressa on kielletty.

Jollat ja kalastusvälineet säilytetään niille osoitetuilla paikoilla.• 
Jollalla tarkoitetaan apuvenettä, jota ei kokonsa ja konetehonsa vuok-• 
si ole tarpeen katsastaa.
Maja ja sauna on käytön jälkeen siivottava.• 
Yöpyminen majassa on kielletty. • 
Telttailu saaressa on sallittu.• 

Nuotion tekeminen saaressa on kielletty.12. 
Saaren kasvistoa ja eläimistöä on kaikin tavoin vaalittava.13. 

Puiden kaataminen ja muu luonnon vahingoittaminen on kielletty.• 
Kotieläimet on pidettävä kytkettynä.• 

Metsästys-  ja ampuma-aseiden käyttö on kielletty.14. 
Grillien, liesien ja tulipesien käytön jälkeen jokaisen on huolehdittava siitä, 15. 
että palovaaraa ei ole, ja tilojen ovet ja ikkunat on huolellisesti suljettu.
Saunan käytöstä ja kalastuksesta määrätään erikseen.16. 

Perinteinen venenäyttely Helsingin
messukeskuksessa 11-20.2.2011

Jos menette isommalla ryhmällä messuille (10 henk.), kannttaa käydä fi nn-
expon nettisivuilla ja ostaa liput ennakkoon siellä täytettävällä lomakkeella tai 
lippupalvelun puhelin palvelusta Jokaista 10 tilattua lippua kohden saat yhden 
ylimääräisen lipun veloituksetta.

http://web.fi nnexpo.fi /Sites1/Vene/Sivut/default.aspx

HUMALLAHDEN VENEKERHO - 
HUMMELVIKENS BÅTKLUBB HVK ry
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Positiivisia merkkejä Itämeren tilan parantumisesta on olemassa. Ehkä saam-
me jo piankin nauttia puhtaammista veneilyvesistä…
Itämeri on ollut hyvin esillä julkisuudessa. Merellä on jopa omat nettisivut. Korva-
meduusat, joita viime kesänä oli tavallista enemmän, pääsivät päivälehtiin ja uutisiin, 
eikä sinilevääkään ollut niin paljon kuin oli ennustettu.
Omatkin havaintomme olivat positiivisia: kirkkaita ja kylmiä vesiä suosivat meduusat 
ilmaantuivat näkyviin jo elokuun alkupäivinä Hangon vesillä. Hieman aikaisemmin 
Hiittisissä havaittiin, että tutussa luonnonsatamassa näkyi monen metrin syvyyteen - 
ensimmäistä kertaa sitten 1980-luvun!

Voi kun tulis taas turskia…
Itämeren vaikutusalueella asuu noin 85 miljoonaa ihmistä. Osa rantavaltioista ja nii-
den asukkaista pitää merta kaatopaikkanaan, mutta esimerkiksi Pietarin tehostunut 
vedenpuhdistus näkyy jo Suomenlahdella, jossa kaikkein hapettomimpia alueita ovat 
Inkoon saaristo ja Kotkan-Haminan seutu. Ne ovat mökittyneitä, ja liikenne on vilkas-
ta.

Kuten tiedetään, ”tuoretta” suolavettä tulee Itämereen vain Tanskan salmien kautta, 
harvakseltaan. Lisäksi korkeapainetta, talvimyrskyä sekä idästä länteen kääntyviä 
tuulia tulee olla juuri oikea-aikaisesti ja sopivassa suhteessa.
Parin-kolmenkymmenen vuoden takaiset suolapulssit, jotka toivat Helsinginkin seu-
dulle runsaasti turskia pilkittäviksi, ovat nyt loppuneet. Tiheään asutut, pitkälle teollis-
tuneet ja tehomaataloutta harjoittavat rannikkovaltiot valuttavat teollisuuden jätevesiä 
ja peltojen ylimääräisiä lannoitteita mereen. Laivoista tulee pieniä öljypäästöjä ja pa-
kokaasuja, ja ilmaston lämpeneminen lisää meren kuormitusta ja rehevöitymistä.

Euro on oiva opettaja: kustannussyistä on varustamoissa siirrytty ympäristöystävälli-
sempään tekniikkaan, lannoitteiden kalleus ehkäisee ylilannoitusta eivätkä kalankas-
vattajat heitä ruokaa hukkaan.
Tunnetko jo Itämeri-portaalin?
Yksittäisen veneilijän vaikutusmahdollisuudet ovat asiantuntijoiden mukaan suhteel-
lisen vähäiset. Onneksi tekojenkaan ei tarvitse olla mittavia. Jo se, että tankatessa 
mereen lirahtaneen dieselin päälle ei kaada Fairya, kuten usein neuvotaan, ilahdut-
taa merenpohjan eläimistöä ja kasvistoa. Fairy näet tekee öljyn kanssa emulsion, 
joka painuu pohjaan. Kun dieselin antaa haihtua ilmaan, se häviää nopeasti, ja on 
ympäristölle paljon vaarattomampaa.

Tulevan kesän varalle voi jo nyt tallentaa internet-suosikkeihinsa osoitteen www.ita-
meriportaali.fi . Siellä on kiinnostavien artikkelien lisäksi paljon muutakin veneilijälle 
hyödyllistä tietoa, mm. aallonkorkeudet ja aaltoennusteet, samoin leväennuste. Tal-
vella sivuilta näkee myös jäätilanteen, mutta se ei kai veneilijää kiinnosta (ellei hän 
satu olemaan pilkkimiehiä). Itämeren – siis myös näiden meidän omien kotivesiem-
me – eläimet ja kasvit esitellään sanoin ja kuvin, ja omaa ympäristötietouttaan voi 
testata rennossa tietopelissä.
Linkkejä löytyy niin kotimaahan kuin ulkomaillekin. Portaaliin voi – ja mielellään pitäi-
sikin - ilmoittaa myös omista levä- ja muista ympäristöhavainnoistaan.
Teksti Helena Pilke

Kohti puhtaampia veneilyvesiä
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Tavataan taas Heurekassa...
...lauantaina 19.3.2011

Jo ainakin yli kymmenen kertaa on keväällä tehty HVK:n nuorisoretki, 
viime aikoina retken kohde on pääsääntöisesti ollut Tiedekeskus Heureka 
Vantaalla. Heurekan suosio vuodesta toiseen on valtaisa, vuonna 2007 kä-
vijöitä oli yli 240.000. Eikä Heureka vanhene koskaan – sen takaa jatkuva 
ohjelmistojen uusiutuminen ja mielenkiintoiset päänäyttelyt.

”Tämä on suuri askel aikuisille ja vielä suurempi askel lapsille”
Helmikuussa paljon kaivattu ja toivottu Lasten Heureka loikkii kuukävelyn 
johdolla takaisin Heurekaan. Uudistunut Lasten Heureka tulee pitkäl-
ti koostumaan ”Minä pelissä” – näyttelyn kohteista.  Lisäksi aiemmasta 
Lasten Heurekasta mukaan tulevat ainakin Iglu ja Metsänhaltijan pirtti.  
Näyttelyn kohdeluettelo tarkentuu lähitulevaisuudessa. Myös tutut Rotta-
koripallo ja lasten laboratorio ovat ohjelmassa.

Päänäyttelynä on mm. ”Kolikon tie”.  Näyt-
telyssä kerrotaan rahan valmistuksesta. 
Näyttelyssä pääsee myös animaation avulla 
seuraamaan, miten käyttörahaa tehdään.  
Tässä Heurekan näyttelyssä voi jokainen 
kävijä myös valmistaa oman kolikon ja ikuis-
taa siihen omat kasvonsa ”Tee oma kolikkosi” 
– kohteella. Kannattaa tutustua etukäteen 
Heurekan kotisivuihin (www.heureka.fi ).

Kerhon nuorisotoimikunta tarjoaa lapsille 
sisäänpääsyn, limun ja pullan. Aikuiset jou-
tuvat jälleen sponssaamaan oman sisäänpää-
symaksunsa - näyttelyt ja yksi planetaario-

elokuvaesitys aikuisille maksaa 21 €. Aikaa näyttelyyn tutustumiseen on 
syytä varata 2-3 tuntia – onhan Heurekassa yli 200 näyttelykohdetta sekä 
hyvät kävelykengät!
Ilmoittaudu ajoissa, kuitenkin viimeistään torstaihin 17.3. mennessä ker-
hon sihteerille (puh. 050 505 3643/Eija)tai sähköposti: sihteeri@humal-
lahdenvenekerho.fi 

HEUREKAAN PÄÄSEE KÄTEVÄSTI PAITSI OMALLA AUTOLLA MYÖS 
JUNALLA TIKKURILAAN, JOSTA ON VAIN LYHYT KÄVELYMATKA 
HEUREKAAN.
TAVATAAN HEUREKAN EDESSÄ LAUANTAINA 20.3.2010 KELLO 10.00 



VENEPAIKKA 2011
KAIKKI, JOTKA TARVITSEVAT
LAITURIPAIKAN VENEELLEEN
VUONNA 2011 TÄYTTÄVÄT
LAITURIPAIKKA-
VARAUSLOMAKKEEN

Laituripaikkavaraus 2011
Muutos venetiedoissa
Uusi vene

Jäsenen nimi

Lähiosoite

Postinumero Postitoimipaikka

Puh.    Email

Veneen nimi Rekisterinumero

Veneen tyyppi /malli

Veneen pituus m Leveys m Paino tn

Venepaikkavaraus on jätettävä satamatoimistoon 15.2.2011 mennessä, joko palaut-
tamalla oheinen lomake tai sähköpostilla
satamakapteeni@humallahdenvenekerho.fi .
Varaus on sitova, jollei sitä ole kirjallisesti peruutettu 7.5.2011 mennessä. (ennen 
veneiden 1. yhteislaskua)
Varatessani venepaikan sitoudun kahteen vartiovuoroon purjehduskauden aikana 
syyskokouksen päätöksen mukaisesti vartiovuoron laiminlyöntimaksun uhalla.
Vartiovuorolista on kerhorakennuksessa vartiovuorojen varaamista varten
13.3.- 15.4.2011 välisenä aikana.

Päiväys Allekirjoitus ja nimen selvennys

Ennen kuin tuot veneen laituriin, käy satamatoimistossa hakemassa veneprikka ja 
varmistamassa oikea venepaikka.
Laituripaikan haltuunotosta ilman varausta tai veneen viennistä ilman vene-
tarraa laituriin peritään laiminlyöntimaksu 50 €.

   

HUOM!


