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Päätoimittajan
puheenvuoro

Viime kesä oli monien mielestä yksi 
parhaista veneilykesistä. Suositut ret-
kisatamat pääväylien varrella olivatkin 
kesälomakaudella aivan täysiä. Usein 
laituripaikat olivat jo iltapäivällä täynnä. 
Kaupalliset ja kunnalliset retkisatamat 
kilpailevat monipuolisilla palveluillaan 
retkiveneilijöistä, vuorokausimaksut 
kohoavat kysynnän mukaan vuosi 
vuodelta.

Myös suurimmat venekerhot ovat hank-
kineet omille kerholaisilleen retkisata-
mia eri puolilta Suomenlahtea, niiden 
palvelut rajoittuvat laituripaikkaan, gril-
lipaikkoihin ja saunaan. Hyvänä puole-
na on se, että porukka on tuttua ja jo-
kaisella on halutessaan oma rauhansa. 
HVK on osannut tehdä aikoinaan aivan 
oikean ratkaisun ja on hankkinut meille 
kaikille upean saaripaikan Porkkalan 
Hästöstä. Kerhosaaremme onkin vähi-
tellen kehittynyt varsinaiseksi keitaaksi 
ja kesäisten viikonloppujen retkikoh-
teeksi. Se on hyvä, koska silloin saam-
me nauttia oman saaripaikan eteen 
tehdystä työstä ja investoinneista. Toki 
saaresta ja sen laitureista, saunasta, 
grillikatoksista, käymälöistä ja monista 
huoltoon liittyvistä asioista tulee kus-
tannuksia. Näistä peritään kerholaisilta 
reaalikorvauksia, kerhommehan ei saa 
tuottaa yhdistyslain mukaan senttiä-
kään voittoa. Kerhon johtokunnan- ja 
saaren toiminnasta vastaavat kuulevat 
mielellään palautetta, jotta kehitämme 
yhteistä aarrettamme yhä parempaan 
suuntaan.
Helsinkiläisten venekerhojen yhteinen 
neuvottelukunta keskustelee kaupun-
gin edustajien kanssa venekerhojen 
maksuista, velvoitteista ja talvisäily-
tyspaikoista. Edellisen yhteisen ko-
kouksen jälkeen todettiin, että viime 
keväänä kaupungin suorittaman sata-
makatselmuksen jälkeen kaupunki ei 
ole tehnyt sovittuja parannus- ja kun-
nostustoimenpiteitä kovinkaan mones-
sa kerhossa. Tätä on jatkunut joissakin 

kerhoissa jo vuosia.
Talvisäilytyspaikat ovat kortilla. Jät-
käsaareen on tänä talvena siirretty 
muualta häädettyjä veneitä. Tämäkin 
alue joudutaan sulkemaan asutuksen 
tieltä tällä vuosikymmenellä. Toisaalta 
kaupalliselle taholle on annettu lupa ra-
kentaa venehotelli Jätkäsaareen asun-
tokorttelien viereen. Tämä venehotelli 
ottaa 5-11,5 metrisiä moottoriveneitä 
ja varastoi ne kerroksittain ”jenkkityy-
liin”. Venehotelli tarjoaa luonnollisesti 
kaikki huollot ja palvelut lämpimissä 
sisätiloissa. Venehotelli korvaa ”epä-
esteettiset veneiden talvisäilytysalueet 
modernilla rakennuksella”. Jos kau-
punki haluaa korvata venekerhojen 
talvisäilytyspaikat tällaisilla ”venehotel-
leilla” kustannukset nousevat roimasti 
ja osa perinteisestä veneharrastukses-
ta muuttuu oleellisesti. 
Odottelemme tänä keväänä Helsingin 
kaupungilta veneilystrategiaselvitystä 
ja talvisäilytysselvitystä. Kaupunki ot-
taa tänä vuonna satamissaan käyttöön 
venesatamasäännöt, mitä velvoitteita 
tulee meille? Samoin ympäristövaati-
mukset kiristyvät koko ajan, pehmei-
den maalien käyttö on jo kielletty jois-
sakin seuroissa. 
Helvene-neuvottelukunta jatkaa työ-
tään ja pyrkii kaikkien venekerhojen 
edustajana pitämään rannat, laiturit ja 
venekerhojen rakennukset osana me-
rellistä Helsinkiä.

Jorma Pilke varakommodori
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Tätä kirjoittaessani jäätä on vielä paksulti ja laiturit
lumen peitossa. Meidän ”omat” venemessutkin on
käyty ja suunnitelmissa on vielä Tukholman vene-
messut, mitkä yleensä ovat hiukan laajemmat. Ja lai-
varetkestä saa vähän tuntua kesän veneilyyn, vaik-
ka vielä suurimmaksi osaksi ajetaankin jäärännissä.
Kuitenkin kesää kohden mennään ja kerhossa on
tapahtunut ja tapahtuu muutoksia.
Ensinnäkin haluan kiittää Henrik Westerholmia läm-
pimistä sanoista HooVeeKoo – lehdessä 1/2011. Sa-
malla toivotan hänet tervetulleeksi uusiin tehtäviin.
Toivotaankin, että jäsenistöltä löytyisi enemmän ak-
tiivisuutta erilaisiin tehtäviin.

Avainten vaihdot
Muistattehan, että uusia avaimia luovutetaan toimistossa sunnuntaina 13.3.2011
kello 12 – 18. Kaikkien kerhorakennuksen ovien lukot vaihtuvat 14.3. (myös
porttien). Seuraava avainten luovutuspäivä on torstaina 17.3. kello 15 – 20.
Vartiovuorojen varaus
Vartiovuorojen varauskirja tulee kerhorakennukseen myös sunnuntaina 13.3.
kello 12. Muuten toimiston aukioloajat ovat rientolistan mukaiset.
Siisteys kerhon telakointialueilla
Kunhan kevät etenee ja veneitten kunnostukset alkavat, niin muistakaa jättei-
den sijoittelu niiden omille astioille ja paikoille. Pitäkäämme yhdessä kentät siis-
teinä, jotta antaisimme hyvän kuvan niin kaupungille kuin ympäristössä asuville
ja Merikannontiellä kulkeville. Ja olisihan se itsellekin viihtyisämpää!

Laituripaikkavaraukset
Määräaikaan mennessä laituripaikkavarauksia on tullut 146, joten petrausta on
viime vuosiin nähden parikymmentä. Mutta edelleen paljon niitä, jotka ”unohta-
vat” tämän satamakapteenille erittäin tärkeän varauksen postittamisen. Lisäksi
edelleenkin varauksissa on mainintoja, että ”paikka ja tiedot entiset”.  Se ei ai-
nakaan kevään paikkajakoja helpota! Toivonkin, että lomakkeet täytetään huo-
lellisesti ja niihin merkitään kaikki kysytyt tiedot.

Vieläkin ihmetyttää se, että omien veneiden mittojen muistaminen tuntuu ole-
van vaikeaa, mitat kun heittelevät puolesta metristä metriin eri vuoden aikoina,
karkeasti sanottuna. Yrittäkää muistaa ne veneen mitat, mitkä ovat rekisteriot-
teessa tai kauppakirjassa tai itse mitattuina, jos vene on itse tehty. 

Veneiden yhteislaskut
Ovat rientolistan mukaiset ja sammutinhuolto tulee kumpanakin veneiden las-
kupäivänä.
Keväisiä veneen kunnostuksia odotellen ja tapaamisiin
Juha Tynell
satamakapteeni

Kesää kohden
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Sääntömääräinen kevätkokous

Aika  Tiistai 29.3.2011 alkaen kello 19.00

Paikka  HVK:n kerhorakennus
  Rajasaarenpenger 6, 00250 Helsinki
Käsiteltävät asiat

Kokouksen avaus1. 
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus2. 
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja3. 
Valitaan kokoukselle sihteeri4. 
Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa5. 
Valitaan kokoukselle kaksi ääntenlaskijaa6. 
Esitellään toimintavuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös7. 
Esitellään tilintarkastajien lausunto yhdistyksen tileistä ja hallinnosta toi-8. 
mintavuodelta 2010
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta9. 
Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille10. 
 Päätetään yhdistyksen sääntöjen § 5:ssä tarkoitettujen maksujen suuruu-11.
desta ja niiden maksuperusteista vuodelle 2011
Päätetään yhdistyksen uusien ohjesääntöjen muuttamisesta ja vanhojen12. 
ohjesääntöjen kumoamisesta
Käsitellään johtokunnan tai jäsenten sääntöjen mukaisesti esittämät muut 13. 
asiat
Kokouksen päättäminen14.

Kahvitarjoilu!

Kokouskutsu

HUMALLAHDEN VENEKERHO - 
HUMMELVIKENS BÅTKLUBB HVK ry
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Humallahden Venekerhon keskeinen 
sijainti ratkaisi venepaikan valinnan, 
eläkkeelle siirtynyt amiraali Juhani 
Kaskeala pohtii HVKn jäsenyyttään. 
Hän on yhdessä veljensä Tapanin 
kanssa hankkinut Yhdysvalloista Ran-
ger R29-tyyppisen troolarin, joka on 
saanut nimekseen tyyppinsä mukaan 
”Ranger”. Tämä kymmenmetrinen ja 
runsaan neljän tonnin puoliliukuva 
vene on tulossa Atlantin takaa kyn-
tämään Suomenlahden aaltoja. Mieli 
tekisi lähteä myös sisävesille, jotka 
ovat jääneet tähän asti paljolti ”kartoit-
tamattomiksi vesiksi”.
Juhani Kaskeala kertoo veneilleensä 
koko ikänsä. Suomenlinnasta matka 
mantereelle taittui 1950-luvulla vii-
simetrisellä mahonkirunkoisella 12 
hevosvoiman Pentan perämoottori-
veneellä. Ensimmäisen työpaikkansa 
hän sai 14-vuotiaana varuskunnan 
yhteysalukselta, jossa toimi kansi-
poikana. Tästä oli se hyöty, että sai 
matruusikirjan ja pääsi pari vuotta 
myöhemmin merenmittauksessa luo-

tausveneen veneenkuljettajaksi. Hänellä oli tuolloin aikuisia miehiä alaisinaan 
ja saattoi johtaa neljän, viiden veneen vaijeriharausryhmää.
Meriupseerin ammatinvalinta luontui varsin juohevasti ja hän valmistui Meri-
sotakoulusta vuonna 1969 samaiselta lapsuutensa Suomenlinnan saarelta. 
Nuorena luutnanttina Juhani Kaskeala oli vastaanottamassa silloisen Wärtsilän 
Hietalahden telakalta valmistuvia tykkiveneitä Turunmaata ja Karjalaa.

Odotusaikana hän sai hioa merimiestaitoja ja ”manöveerausta” yksipotkurisen 
ja jo Normandian maihinnousuun osallistuneen Purha-hinaajan päällikkönä. 
Syysmyrskyisellä Suomenlahdella hinattiin ammusproomuja Kotkaan ja opetel-
tiinpa välillä jäänmurtoakin.

Meriupseerin tehtävät ovat jakautuneet kymmenvuotiskausittain, Juhani Kas-
keala muistelee. Vuonna 1971 hänestä tuli Raision päällikkö ja kymmenen 
vuotta myöhemmin tykkivene Karjalan päällikkö. Vuonna 1991 meripalvelu 
päättyi ohjuslaivueen komentajana. Tuohon aikaan ajoittui jännityksen kiristy-
minen Itämeren piirissä, kun Baltian maat itsenäistyivät ja Neuvostoliitto hajosi. 
Suomalaiset sota-alukset partioivat tiiviisti merialueilla ja seurasivat elektroni-
sen tiedustelun avulla tilanteen kehittymistä.

Koiviston adjutantiksi
Tykkivene Karjala päivysti huhti-toukokuun vaihteessa 1982 eli siis vapun tie-
noilla merellä Juhani Kaskealan päällikkyydessä. Tuolloin suomalaisalus seu-

Sijainti ratkaisi 

Juhani Kaskeala: Veneilyseurat ovat keskeisessä
asemassa opettaessaan jäsenistölleen hyvää
veneilykulttuuria, merimiestaitoja ja turvallisuutta
vesillä liikuttaessa.
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rasi kolmen venäläisen sukellusveneen liikkeitä. Vapun jälkeen Karjala kiinnittyi 
Helsingissä Palacen rantaan, missä Juhani Kaskeala luovutti aluksen seuraa-
jalleen. Hän oli saanut siirron Tasavallan Presidentti Mauno Koiviston adjutan-
tiksi, joten hän käveli matkalaukkuineen Kauppatorin poikki Presidentin linnaan. 
Presidentti oli tietoinen uuden adjutantin ”vappuristeilystä”, joten presidentti ky-
seli kuulumisia tuolta purjehdukselta. Kuultuaan, että Karjala oli seurannut kol-
mea venäläistä sukellusvenettä, Koivisto kysyi ensimmäiseksi, että ”olivatko ne 
Whiskey- vai Foxtrot – luokan veneitä”. 

Presidentti Koivisto seurasi puolustusvoimain ylipäällikkönä tiiviisti sotilastaktii-
kan ja – tekniikan kehitystä kotimaisen ja ulkomaisen sotilasaikakauslehdistön 
ja kirjallisuuden avulla. Hän kävi useita alan keskusteluja adjutanttiensa kanssa 
ammattiterminologian käsittein, Juhani Kaskeala muistelee vuosiin 1982-1989 
ajoittunutta adjutanttikauttaan.

Sotilasura huipentui puolustusvoimain lippujuhlapäivänä vuonna 2001, jolloin 
Juhani Kaskeala nimitettiin puolustusvoimain komentajaksi ja ylennettiin ami-
raaliksi. Heinäkuun loppuun 2009 päättyneellä komentajakaudella Suomen rau-
hanturvaoperaatiot laajentuivat Afganistaniin ja Tshadiin. Operaatioista muo-
dostui entistä haasteellisimpia ja vaikeampia.

Kiireinen eläkeläinen
Sotilasurallaan Juhani Kaskeala oli niin merellä kuin maissakin ”jatkuvalla liike-
kannalla”. Sama vauhti tuntuu säilyneen eläkepäivilläkin. Yhdistyneen Suomen 
Purjehdus ja Veneily ry:n hallituksen puheenjohtajana hän sanoo olleensa tyy-
tyväinen, kun kahden vanhan liiton integraatio on onnistunut tähän mennessä 
hämmästyttävän hyvin. Sovun säilyminen ja yhteistyön kehittäminen ovatkin 

HVKn keskeinen sijainti oli ratkaiseva hakiessani kerhon jäsenyyttä. Rantaan on kymmenen 
minuutin kävelymatka pääministerin virka-asunnon, Kesärannan ohi.
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tärkeimpiä tehtäviä uuden liiton toiminnassa. 

Uudessa liitossa on runsaat 300 jäsenseuraa, joiden tehtävänä on hyvien me-
rimiestapojen opettaminen jäsenilleen, Juhani Kaskeala viestittää. Hän haluaa 
painottaa kasvatustyön tärkeyttä ja korostaa katsastetun veneen viirin merkityk-
sestä. Se viestittää yhtäältä viranomaisille seuroihin kuulumisesta ja siitä, että 
veneen turvallisuusvarustus ja kunto on tarkastettu.

Kiireinen eläkeläinen voi toisaalta unohtaa kiireensä, kun kotoa on kymmenen 
minuutin kävelymatka HVKn kotisatamaan. Uudesta veneestä voi rauhallisesti 
tarkkailla maisemia, kun sen runkonopeus on 12 solmua. HVKn retkisatama 
Hästössä voi olla yksi matkakohde ensi kesänä, joskin muitakin ankkuri- ja py-
sähdyspaikkoja kyllä riittää.

Sota-alukset ovat siis vaihtuneet huvialukseen, jonka hankinnassa mietittiin pe-
riaatetta, että ”siinä olisi mukava asua”. Juhanin ja Tapanin hankkimaa ja työve-
neestä kehitettyä huvialusta käytetään paljon mm. Alaskan rannikolla, joten ve-
neessä on hyvä lämmitys sekä viihtyisät ja tilavat sisätilat. HooVeeKoo-lehden 
toimitus toivottaa Juhani ja Tapani Kaskealalle antoisia purjehdusretkiä, mutta 
muistuttaa myös seuran jäsenten velvollisuuksista kuten jäsenvartioinnista. 
Siitä Juhani sanoo olleensa hyvin tietoinen seuraan liittyessään vuoden 2011 
alusta lukien. Tuo mystinen ykkönen kunkin vuosikymmenen alussa näyttää siis 
kertautuvan Juhani Kaskealan sotilasuran jälkeenkin.
Teksti: Lauri Seppänen
Kuvat: Jorma Pilke
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Toimisto on kiinni talvikuukausina.

Toimisto on avoinna alkukaudesta seuraavasti:
maaliskuussa  sunnuntaina 13.3. kello 12.00 – 18.00 sekä  torstaina 17.3. • 
kello 15.00 – 20.00
huhtikuussa  torstaina 28.4. kello 17.30 – 19.00• 
touko- ja kesäkuussa tiistaisin ja torstaisin kello 16.00 – 19.00 (poislukien • 
helatorstai 2.6. ja juhannuksen aatonaatto 23.6.

Elo- ja syyskuun toimiston aukioloaikoihin palataan seuraavassa lehdessä

Katsastusillat
Virallisia katsastusiltoja on vain kuusi  (12.5., 19.5., 26.5., 9.6., 16.6. ja 30.6.)
katsastuskauden aikana. Toimikunta pyrkii siihen, että ainakin joku katsastajis-
ta olisi paikalla esim. tuntia aikaisemmin katsastusiltoina.  Ja mikäli virallinen
katsastusaika ei sovi, niin aina voi ottaa henkilökohtaisesti yhteyttä katsasta-
jiimme.  Runkokatsastuksista tulee aina sopia suoraan katsastajan kanssa.

HVK:n katsastusohjesäännön mukaan vene tulisi katsastaa viimeistään 2
viikkoa laituriin tuonnin jälkeen!
Toivottavasti kaikki HVK:n laitureissa ja rekistereissä olevat veneet on tänä 
purjehduskautena katsastettu (yhdistyksen sääntöjen 6 §). Katsastuksen lai-
minlyöntimaksu on yhdistyskokouksen päättämä 100 euroa.

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

Johtokunnalle esitettävät asiat
Johtokunnalle esitettävät asiat on toimitettava kirjallisesti viimeistään viikkoa
ennen johtokunnan kokousta johtokunnan sihteerille osoitettuna osoitteella

Humallahden Venekerho – Hummelvikens Båtklubb HVK ry
sihteeri
Rajasaarenpenger 6
00250 Helsinki
 sähköposti: sihteeri@humallahdenvenekerho.fi 
faksi (09) 75797590

Toimiston aukioloajat
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Vuosi 2010 oli vuonna 1953 perustetun Humallahden Venekerho – Hummelvi-
kens Båtklubb HVK ry:n 57. toimintavuosi.

Jäsenistö
Yhdistyksen jäsenmäärä on kääntynyt pienoiseen nousuun, 600 jäsenen raja-
pyykki ohitettiin. Edellisen kerran näin suuri jäsenmäärä oli vuoden 1993 lopus-
sa (jäseniä oli silloin 602). Uusia jäseniä tuli kerhoon enemmän kuin kerhosta
poistui, niinpä jäsenmäärä toimintavuoden päättyessä oli 601.

Purjehduskausi
Purjehduskausi avattiin perinteisesti vapunpäivänä 1.5. Uuden kommodorin
Antti Tammisen johdolla lippu ja viiri nostettiin lipputankoon. Paikalla oli erittäin
runsaasti väkeä (ainakin yli 40) ja kaikkien yllätykseksi kerholla tarjottiin vappu-
lounas. Oli myös simaa ja kahvin kanssa ihana vadelmakakku. Suuret kiitokset
tästä tarjoilusta vielä kerran kerhomme jäsenelle Hannu Borgenströmille. Pur-
jehduskausi päättyi lipunlaskuun sunnuntaina 24.10. Kolean syyssään vuoksi
paikalla oli vain 14 jäsentä.

Kevätkokous
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 30.3. Läsnä oli 26 yhdistyksen ääni-
valtaista jäsentä. Kokouksessa päätettiin mm. tilinpäätöksen vahvistamisesta
ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. Johtokunnan esitystä sääntö-
muutosehdotusta käsiteltiin ensimmäisen kerran (kyseessä oli vain viiden pykä-
län muuttaminen), mikä esitys hyväksyttiin ja ylimääräinen kokous 2. käsittelyä
varten pidetään vielä ennen kesälomia. Lisäksi yhdistyskokous päätti johtokun-
nan esityksestä kutsua kunniajäseniksi entisen satamakapteeni Kaj Strömber-
gin ja entisen kommodori Raimo Lammisen. Kevätkokouksen puheenjohtajana
toimi Lauri Seppänen.
Ylimääräinen kokous
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidettiin 21.6. Läsnä oli 17 yhdistyksen jäsen-
tä.  Kokouksen asialistalla oli yhdistyksen sääntöjen muuttamisen 2. käsittely
(sääntömuutosesitys oli kokonaisuudessaan julkaistu tiedotuslehdessä 3/2004,
samoin kuin kokouskutsu).

Sääntömuutos hyväksyttiin yksimielisesti toimitettavaksi yhdistysrekisteriin.
Lisäksi kokous päätti HVK:n liittymisestä tulevaan uuteen liittoon Suomen Pur-
jehdus ja Veneily ry (mikäli elokuun lopulla pidettävissä kokouksissa Suomen
Purjehtijaliitto ja Suomen Veneilyliitto äänestävät yhdistymisen puolesta). Koko-
uksen puheenjohtajana toimi yhdistyksen kunniajäsen Raimo Lamminen.

Syyskokous
Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 30.11. ja läsnä oli 22 yhdistyksen jäsen-
tä.
Kokouksen asialistalla olleissa luottamushenkilövalinnoissa ei ollut äänestyk-

HUMALLAHDEN VENEKERHO - 
HUMMELVIKENS BÅTKLUBB HVK ry

Toimintakertomus vuodelta 2010
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siä, sillä kaikki entiset olivat suostuneet jatkamaan ja muita ehdokkaita ei koko-
uksessa esitetty. Kokouksen puheenjohtajana oli Peter Geitel.

Toimihenkilöt 2010
Johtokunta
Antti Tamminen   puheenjohtaja
Jorma Pilke    varapuheenjohtaja
Mauri Väänänen   rahastonhoitaja
Juha Tynell   satamakapteeni
Eija Aronniemi johtokunnan  sihteeri
Jari Kahila
Mika Kouki
Mikko Niini
Henrik Westerholm
Timo Wiiala
Johtokunta kokoontui vuoden aikana 14 kertaa.

Tilintarkastajat
Pekka Lieppinen
Rauni Liikanen
varalla
Harry Hakamäki
Pertti Norjos

Satamatoimikuntakunta
Juha Tynell    satamakapteeni
Eija Aronniemi   satamasihteeri
Timo Wiiala   johtava telakkamestari
Pertti Kansikas   telakkamestari
Pekka Marttila   telakkamestari
Henrik Westerholm   telakkamestari ja jäsenvartiointi

Kiinteistötoimikunta
Hannu Seppänen   puheenjohtaja
Gustav Broman
Juha Tynell
Eija Aronniemi   kerhotilan vuokraus

Saari- ja kalastustoimikunta
Mika Kouki   puheenjohtaja
Jukka Ilmarinen
Jari Kahila
Hannu Seppänen
Kari Ukkonen
Henrik Westerholm    kalastusasiat
Timo Wiiala
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Julkaisutoimitus
Jorma Pilke   puheenjohtaja ja päätoimittaja
Eija Aronniemi toimituksen  sihteeri
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

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

Sääntötyöryhmä
Timo Wiiala   puheenjohtaja
Eija Aronniemi
Mika Kouki
Jorma Pilke
Mauri Väänänen
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Tulevaisuustyöryhmä
Antti Tamminen   puheenjohtaja
Eija Aronniemi
Jorma Pilke
Mauri Väänänen

Kotisatama
Telakointialueiden kevätsiivoustalkoot pidettiin maanantaina 7.6 ja syksyn 
”pukkitalkoot” maanantaina 13.9.  Kummassakin tilaisuudessa oli mukana ihan 
kiitettävästi talkoolaisia, mutta aikaisempien vuosien tapaan muutama ”unoh-
taminenkin” merkittiin tiedoksi (läsnäolokuittaus tehdään kahvilassa olevaan 
listaan ja alkaen vasta kello 18 ja laskut ”unohtamisista” lähtevät tämän listan 
mukaan).

Veneiden yhteislaskut järjestettiin keväällä 8.5. ja 22.5. Telakointialueelle poh-
joisrantaan oli myös järjestetty mahdollisuus sammuttimien tarkastuksiin kum-
panakin yhteislaskupäivänä.
Syksyn yhteisnostopäivät olivat 2.10. ja 16.10. Paikalla oli myös ammattitaitoi-
set pesijät niille halukkaille, jotka halusivat veneidensä pohjat heti puhtaiksi.
HVK:n käytössä olevista 233 laituripaikasta käytössä oli 197 laituripaikkaa – va-
paita venepaikkoja oli edelleen runsaasti B ja C – isoimmille veneille tarkoitetut 
paikat menevät hyvin kaupaksi.
Sataman imutyhjennyslaitetta korjattiin jälleen pariinkin kertaan kesän aikana 
mm. siipipyörien vaihdolla. Kauden lopussa jouduttiin myös korjaamaan tuk-
keutunut suutin.
Satamassa oli jäsenvartiointi 17.4. ja 24.10. välisenä aikana. Muutama jäsen 
unohti jälleen, että jäsenvartiointi kuuluu venepaikan ”velvollisuuksiin”. Varti-
oinnin laiminlyönnistä lähetettiin jälleen syyskokouksen päätöksen mukaisesti 
sanktiolaskuja.

Kiinteistö/kahvila
Kiinteistön siivous hoidettiin kerran kuukaudessa sekä ennen yksityistilaisuuk-
sia ulkopuolisen yrittäjän voimin. Kesän vartiovuorojen aikana yövartijat ovat 
pitäneet kiitettävästi huolta kerhorakennuksen yleisilmeestä, mistä heille kiitok-
set. Yhteisestä omaisuudesta tulee kaikkien kerholaisten pitää huolta.

Kerhorakennusta vuokrattiin edelleen jäsenistön juhlien pitopaikaksi.
Kevät- ja syyskokousten, lipunnosto- ja laskutilaisuuksien sekä muiden sata-
matoimintaan liittyvien tilaisuuksien lisäksi kerhorakennuksessa vietettiin myös 
muita rientolistalla olleita HVK:n omia tilaisuuksia, kuten: 

16.3. toimihenkilötapaaminen• 
17-18.3. veneenkuljettajakurssi, 1. ja 2. kurssi-ilta• 
24-25.3. veneenkuljettajakurssi, 3. ja 4. kurssi-ilta• 
27.3. kurssin teoriakoe• 
13.4.  uusien jäsenten infotilaisuus• 
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22.4. katsastajien yhteispalaveri• 
11.5. solmukurssi• 
27.11.  yhdistyksen pikkujoulu• 

Kahvilan toimintaa jatkettiin edelleen vapaaehtoisvoimin entisellä porukalla.  Li-
säksi talkoopäivinä mukana kahvin keitossa ja voileipien teossa olivat mukana 
myös Airi Mallén ja Liisa Savunen.
Rajasaaressa oli syyskuussa myös TV-Nelosen järjestämä ilotulituksen SM – 
kilpailu. Tieto asiasta järjestelyineen vahvistui sen verran myöhään, ettei kerhon 
kahvilaan ehditty organisoida mitään yhteistä illanviettoa, mutta ehkäpä vuonna 
2011 sekin järjestyy.  Laiturialueilla oli kuitenkin erittäin paljon kerholaisia ystä-
vineen ilotulitusta seuraamassa.

Retkisatama Hästö ja kalastus
Myöhäisen jäiden lähdön vuoksi Hästön purjehduskausi alkoi melko verkkai-
sesti, ensimmäiset merkinnät satamakirjassa olivat 23.4. ja parin ensimmäisen 
viikon aikana satamakirjaan oli merkitty vain 10 käyntiä. Pitkänä helatorstai-
viikonloppuna kävijöitä sitten oli jo tuplasti enemmän. Oli saaressa aiemmin 
talvella käyty patikoiden ja hiihtäen sekä myös moottorikelkalla, Satamakirja 
matkasi saareen merkintöjä varten huhtikuun lopussa Koskisten ”Hanrialla”.

Perinteisillä siivoustalkoilla siivottiin jälleen kerran saaren rannat, vessat, grillit 
ja tuparakennus.  Vahinko vain, että venekuntien määrä siivousviikonloppuna 
on pysynyt vakiona eli noin kymmenessä venekunnassa. Onkin joskus heitetty 
ilmaan ajatus, että saaressa ahkerasti vierailevat ja pidempiä aikoja viettävät 
venekunnat tulisi velvoittaa osallistumaan siivoustalkoisiin!

Saareen ei ollut suunniteltu mitään suurempia kunnostustöitä, mutta muutama 
poiju laitettiin uuden ponttonilaiturin eteen ja yksi poiju kalliokylkilaiturin päähän 
lähinnä merkkaamaan laiturin päässä olevaa kiveä.
Juhannusta vietettiin perinteiseen tapaan lettukesteillä ja juhannuskokolla. Il-
matkin olivat sellaisia tyypillisiä juhannussäitä, välillä satoi ja välillä paistoi, ja 
juhannusviikonlopun päätteeksi olikin sitten oikein aurinkoista.
Uusi grillirakennus on ollut suuressa suosiossa, mutta se tuntuu vierailijoilta 
unohtuvan, että lähin roskis on jokaisen oma vene, eli saaressa ei ole jätehuol-
toa.
Saaressa olevat jollat näyttivät lisääntyneen merkittävästi, joten saaren isän-
nistö teki päätöksen, että kaikkien jollien tulisi olla ”parkkeerattuina” ns. vanhan 
grillin puolelle silloin kun ne jäävät viikonlopun jälkeen saareen.
Hästö oli edelleenkin Köydet Irti – tapahtuman maalipaikkana elokuussa.  Siellä 
myös suoritettiin maatehtävät, jaettiin palkinnot ja vietettiin iltaa makkaraa gril-
laten ja kilpailutapahtumia kerraten.
Yhteensä osanottajia tosin oli sen verran vähän, että tapahtuman jatkoa mieti-
tään vielä - ainakin tämä tapahtumamuoto, että veneet lähtevät matkaan lauan-

HUMALLAHDEN VENEKERHO - 
HUMMELVIKENS BÅTKLUBB HVK ry
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taiaamuna ei tunnu olevan kovin suosittu. Lasten iltapäiväohjelma ”nallepolku” 
saavutti suureen suosion.

Tyynen päivänä vietettiin perinteiset nyyttikestit ja lokakuussa saaressa keitettiin 
lohikeittoa – lohi tosin jouduttiin taas hankkimaan Kirkkonummen Prismasta. 
Hästön käyntikerroissa jäätiin edellisestä vuodesta, sillä satamakirjaan oli 23.4. 
– 13.11. välisenä aikana kirjattu vain 520 veneen kipparin ilmoitukset (edellise-
nä vuona määrä oli niinkin korkea kuin 587). Alkukevät tosin oli kylmä, jäätkin 
lähtivät kotisatamasta vasta huhtikuun toisella puoliskolla. Ja vähän tuntuu siltä, 
että satamakirjamerkinnät olisivat taas joiltakin veneiltä unohtuneet. Tai sitten 
käyntikerrat vaan ovat pidentyneet. Saaressa vietettyjen öiden määrää ei ole 
pystytty laskemaan syystä, että usein on unohtunut lähtöpäivän merkintä sata-
makirjaan.
Hästö -kortteja kirjattiin toimistossa kuitatuiksi 36, jollakortteja 15, ns. sähkö-
kortteja 32 ja kalakortteja 15.

Julkaisutoiminta
Vuodesta 1971 yhtäjaksoisesti (siis jo 40. vuosikerta) ilmestynyttä HooVee-
Koo – tiedotuslehteä julkaistiin 4 numeroa, joista kolme lehteä ilmestyi tuttuun 
tapaan keväällä ja yksi lehti marraskuun alussa kokouskutsulehtenä. Lehden 
päätoimittajana toimi varakommodori Jorma Pilke.

Kerhon kotisivujen ulkoinen ilme muutettiin, mistä onkin tullut erittäin myön-
teistä palautetta. Nettiosoitteita puuttuu edelleen suurimmalta osalta jäsenistä, 
niin pääsääntöinen tiedottaminen jatkuu edelleen kerhorakennuksessa olevan 
ilmoitustaulun ja tiedotuslehtien välityksellä.

Rientolista, kokouskutsut ja toimihenkilöiden nimet löytyvät myös yhdistyksen 
www-sivuilta (www.humallahdenvenekerho.fi ).

Katsastustoiminta
Katsastukset suoritettiin Suomen Veneilyliiton katsastusohjeiden mukaan tou-
ko-kesäkuussa torstai-iltaisin. HVK:n katsastustoimikunta suoritti 229 katsas-
tustapahtumaa (190 peruskatsastusta ja 39 runkokatsastusta).  Sanktio- ym. 
maksuista huolimatta kerhon laitureissa oli edelleenkin kymmenisen katsasta-
matonta venettä (tai sellaista venettä, joiden katsastuspöytäkirjan kopiota ei oltu 
toimitettu toimikunnan puheenjohtajalle tai sihteerille).  Yhdistyksen sääntöjen 
§ 6 mukaan laituripaikan saanti edellyttää veneen katsastamista (ja syysko-
kouksen hyväksymän päätöksen mukaan katsastamattomasta veneestä lasku-
tetaan laiminlyöntimaksu). Vain katsastetulla veneellä on HVK:n lipun ja viirin 
käyttöoikeus, mikä tiedoksi myös Hästön retkisaaressa kävijöille.

Koulutus- ja venematkailutoiminta
Ennen varsinaisen purjehduskauden alkua järjestettiin kerholla SVEL:in koulu-
tusohjelman mukainen Veneilijä -kurssi neljänä iltana eli 17 ja 18.3. sekä 24.3. ja  
25.3. Teoriakokeeseen oli mahdollisuus osallistua lauantaina 27.3. ja pimeän-
ajoja suoritettiin pitkin kesää. Lisäksi järjestettiin toukokuussa solmukurssi.
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Tallinnan tehtiin 11 - 13. kesäkuuta järjestyksessä jo 16. eskaaderiretki (ensim-
mäinen kolmen venekunnan retki Tallinnaan tehtiin jo vuonna 1995). Tällä ker-
taa mukana oli yhteensä 10 venekuntaa torstain ja sunnuntain välisenä aikana, 
tosin kaikki eivät paikalla olleet aivan yhtä aikaa. Yhteinen illallinen nautittiin 
Pirita Pärl – ravintolassa kävelymatkan päässä Piritan satamasta.

Menomatkalla myöhään torstai-iltana sää oli mitä upein, oli tyyntä ja auringon-
lasku mahtava. Perjantaina satoi ja lauantaina alkoi tuulla melkoisesti. Paluu-
matkalle lähdettiin tuulen hieman tauottua sunnuntai-iltana, pari venekuntaa jäi 
vielä odottamaan maanantaiaamuksi luvattua hieman parempaa keliä.

Nuorisotoiminta
Kerhon nuoret (ja vähän vanhemmatkin) vierailivat Vantaan Heurekassa lauan-
taina maaliskuun 20. päivänä. Osanottajia oli jo hieman enemmän kuin edellisi-
nä vuosina, mutta lisää kyllä olisi joukkoon mahtunut.
Tulevaisuustyöryhmä
Johtokunnan alaisuudessa toimiva uusittu työryhmä ei toimintavuoden aikana 
kokoontunut laisinkaan. Työryhmän toiminta kuitenkin jatkuu edelleen.

Sääntötyöryhmä
Toimintavuoden aikana aloitettiin erilaisten ukaasien, ohjesääntöjen ja sään-
töjen päivittäminen, säännöt kun on viimeksi käsitelty yhdistyskokouksissa 80 
–luvulla. Päivitys on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2011 alussa.
Edustukset muissa järjestöissä

Eija Aronniemi, SVEL:n liittohallituksen jäsen sekä NKT:n jäsen• 
Raimo Lamminen; SVEL – veneilyturvallisuustoimikunta ja Espoon Meri-• 
pelastajat ry
Kai Laurila; SVEL – oikeudellis-tekninen palvelu• 
Hannu Seppänen; SVEL – veneilykoulutustoimikunnan varapuheenjohtaja• 
Jori Kosonen, SVEL – veneilykoulutustoimikunnan jäsen• 
Jorma Pilke, Helvene• 

HVK:n edustajina SVEL:n sääntömääräisissä kokouksissa olivat
Antti Tamminen ja Raimo Lamminen liiton kevätkokouksessa• 
Westendissä 17.4.
Antti Tamminen ja Hannu Seppänen liiton ylimääräisessä• 
kokouksessa Espoon Hanasaaressa 6.6.
Antti Tamminen ja Hannu Seppänen liiton ylimääräisessä• 
kokouksessa Westendissä 29.8.
Antti Tamminen ja Hannu Seppänen liiton viimeisessä• 
syyskokouksessa Helsingissä 13.11.

HUMALLAHDEN VENEKERHO - 
HUMMELVIKENS BÅTKLUBB HVK ry
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Muu toiminta
Köydet Irti – veneilytapahtumaan 14.8. osallistui HVK:lta 2 venekuntaa (tapah-
tumaan osallistuttiin entiseen tapaan yhdessä Keilaniemen venekerhon ja Sou-
kan venekerhon kanssa) – mitalit jaettiin kerhoittain, ja koska HVK:lla oli vain 2 
venettä mukana, niin kummankin veneen kipparistot palkittiin: Markku Riekki-
sen ”Wellamo” sai kultaa ja Antti Tammisen ”Dolores victi” hopeaa.

Vuoden 2010 Volvo Penta – veneretkeilykilpailuin tulokset ovat vielä saamatta. 
HVK:n sijoitus lienee sijoilla 5-6.

Huomionosoitukset
Yhdistyksen kunniajäseniksi kutsuttiin Raimo Lamminen ja Kaj Strömberg.

SVEL:n kultaiset ansiomerkit luovutettiin 13.11. pidetyssä SVEL:n viimeisessä 
syyskokouksessa Eija Aronniemelle ja Hannu Seppäselle.

Kiitokset
Johtokunta haluaa vielä kerran kiittää kaikkia vapaaehtoisia toiminnassa muka-
na olleita luottamushenkilöitä ja jäseniä – ilman ahkeria talkoolaisia moni hom-
ma jäisi tekemättä.

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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EHDOTUS

Venepaikkamaksut: Veneen
laituri leveys pituus €
A 2,75 <6 m 290,00
B 2,75 <6 m 290,00
C 3,0 <6-8m 380,00
D 3,0 6-8 m 380,00
D,E 4,0 8-10 m 545,00
E 4,5 10-12m 655,00
K 3,0  370,00
K 4,0  505,00
P1-7 4,0  505,00
P8-12 4,5  620,00
P13-16 5,0  670,00
Saaressa säilytettävästä jollasta  80,00
Kerholla A-laiturissa varatusta toisesta jolla paikasta 100,00
Muualla kuin Helsingissä asuvalta maksu peritään Helsingin kaupungin
liikuntaviraston päättämällä tavalla korotettuna.
Laiturisähkö:
(ei lämmitykseen), niiltä joilla on sähkökaapin avain 35,00
Telakkapaikka:   40,00 veneeltä
ja lisäksi käytetystä alueesta  7,50 / m²
(Veneen pituus x leveys + 10%.)
Telakointivälineiden säilytys:  50,00
(jollei ole traileripaikkaa).
Nosturimaksu:   80,00
Yli 8 tonnin painoisesta veneestä   100,00
Kerhon järjestämässä kerhon alueella veteen laskettavasta tai nostettavasta
veneestä

Trailerimaksu:    110,00
Purjehduskauden aikana pohjoisella telakointialueella säilytettävästä venetrai-
lerista.
Varastokaapin vuokra:
niiltä, joilla on varastokaapin avain  20,00 kaudelta
Autopaikkamaksu:   60,00 *
Purjehduskauden aikana pohjoisella telakointialueella pysäköidystä autosta.

Kerhorakennuksen vuokra:
jäseneltä omaan käyttöön  400,00
(max 60 henk.) 1 vrk klo 12.00-12.00
lisämaksu lämmityksestä  200,00
lämmityskauden aikana 1.11–30.4.
Lisäksi laskutetaan mahdollisesta siivouksesta.
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   €
Katsastusmaksu: 
Kirjaus- ja perusmaksu
Ennen 1.7.2010, sisältyy laituripaikkamaksuun 15,00
Lisämaksu 1.7 - 31.7 2010   15,00
Lisämaksu 31.7.2010 jälkeen   30,00

Maksut Hästössä:

Saunamaksut:
Yhteissauna vain pe-la henkilöltä  2,00
Perhe-/yhteissauna muina aikoina henkilöltä 8,00 
Perhe-/yhteissaunassa alle 16 v. ilmaiseksi

Rantautumismaksut:
Hästöuddeniin rantautuvasta veneestä 
Alkavalta 24 tunnilta  5,00
(lipun noston ja laskun välisenä aikana) 80,00 kaudelta *

Kalastusmaksu:
(kalastusmaksu on henkilökohtainen)   45,00 kaudelta *
 Sähkön käyttömaksu:
kun veneestä on sähköjohto kiinni saaren sähköissä 3,00 vrk tai
(lipun noston ja laskun välisenä aikana) 45,00 kaudelta *
Laiminlyöntimaksut:
Telakointi- ja laiturialueen
siivoustalkoiden laiminlyönnistä  150,00
Katsastamattomasta veneestä,
jolla oli laituripaikka kerhon laiturissa  100,00
Telakoinnista kerhon alueelle ilman varausta 150,00
lisäksi peritään kerholle syntyvät kustannukset
 
Vartiovuoron laiminlyönnistä per vuoro  300,00
(eli, ellei vartioi ollenkaan on maksu yhteensä) 600,00
Maksumuistutuksesta  10,00

*) merkityt ostetaan etukäteen toimistossa laskutettavaksi.

HUMALLAHDEN VENEKERHO - 
HUMMELVIKENS BÅTKLUBB HVK ry
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VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009

Tuotot 140 092,15 142 795,00
Kulut
Muut kulut -92 706,72 -92 901,82
Kulut yhteensä -92 706,72 -92 901,82
Toiminnanalan kate 47 385,43 49 893,18

Varsinaisen toiminnan yhteistuotot ja -kulut
Kulut
Henkilöstökulut -4 247,76 -2 984,09
Poistot -25 179,86 -26 858,05
Muut kulut -44 055,76 -48 534,06
Kulut yhteensä -73 483,38 -78 376,20
Yhteisten erien kate -73 483,38 -78 376,20

Tuotto-/kulujäämä -26 097,95 -28 483,02

Varainhankinta
Tuotot 42 520,00 40 180,00
Kulut -925,00 -6 398,48

41 595,00 33 781,52

Tuotto-/kulujäämä 15 497,05 5 298,50

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotot
Sijoitustoiminta 9,82 657,01
Kulut
Rahoitustoiminta -384,19 -870,89

-374,37 -213,88

Tuotto-/kulujäämä 15 122,68 5 084,62

Satunnaiset erät
Satunnaiset tuotot 0,00 2 017,86

0,00 2 017,86
Tilikauden tulos 15 122,68 7 102,48

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 15 122,68 7 102,48

Tuloslaskelma

HUMALLAHDEN VENEKERHO - 
HUMMELVIKENS BÅTKLUBB HVK ry
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VASTAAVAA 31.12.2010 31.12.2009
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Omistuskiinteistöt 42 467,45 42 467,45
Rakennukset ja rakennelmat
Omistusrakennukset ja rakennelmat 199 895,46 208 835,81
Koneet ja kalusto 2 749,00 3 665,32
Muut aineelliset hyödykkeet 22 777,42 38 100,61
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 267 889,33 293 069,19
Pysyvät vastaavat yhteensä 267 889,33 293 069,19
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Valmiit tuotteet/Tavarat 6 088,11 6 723,24
Vaihto-omaisuus yhteensä 6 088,11 6 723,24
Saamiset
Lyhytaikaiset
Myyntisaamiset 8 953,80 6 863,20
Siirtosaamiset 0,00 1 936,11
Lyhytaikaiset yhteensä 8 953,80 8 799,31
Rahoitusarvopaperit
Muut arvopaperit 2 523,82 2 523,82
Rahoitusarvopaperit yhteensä 2 523,82 2 523,82
Rahat ja pankkisaamiset 37 319,03 34 933,56t
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 54 884,76 52 979,93
Vastaavaa yhteensä 322 774,09 346 049,12
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Säädepääoma 54 234,29 54 234,29
Toimintapääoma 232 873,61 225 771,13
(ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä)
Tilikauden ylijäämä/alijäämä 15 122,68 7 102,48
Oma pääoma yhteensä 302 230,58 287 107,90
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta 12 247,24 24 323,14
Pitkäaikaiset yhteensä 12 247,24 24 323,14
Lyhytaikainen
Ostovelat 7 009,85 33 787,43
Muut velat 1 215,52 759,75
Siirtovelat 70,90 70,90
Lyhytaikaiset  yhteensä 8 296,27 34 618,08
Vieras pääoma yhteensä 20 543,51 58 941,22
Vastattavaa yhteensä 322 774,09 346 049,12

Tase
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Johtokunta esittää yhdistyksen kokoukselle hyväksyttäviksi päivitetyt ohjesään-
nöt. Ohessa esitykset sataman, vartioinnin, katsastuksen, saaren, saunan ja 
kalastuksen osalta.
Kerhollamme on ollut aikaisemminkin kattava säännöstö, joka oli asiantunte-
vasti kirjoitettu ja ajanmukaistettu viimeksi pääosin 1980-luvulla. Tämän vuoksi 
on tullut aika katsoa, että säännöt vastaavat nykyhetken ja hieman tulevaisuu-
denkin tarpeita. Muutostarpeet eivät olleet kovin merkittäviä, mutta esim. saa-
ren käyttö, veneiden kokojen kasvu ja veneilykulttuurin tietynlainen muuttumi-
nen ovat tuoneet esiin asioita, jotka on ohjesääntötasollakin huomioitava.

Mikäli säännöt hyväksytään kevätkokouksessa 29.3. sellaisenaan, ovat ne täs-
sä lehdessä käytettävissäsi. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan seuraavas-
sa numerossa, ja tarvittaessa säännöt julkaistaan uudestaan.
Uusien sääntöjen tultua hyväksytyiksi päätetään tietysti samalla siitä, että ko. 
alan vanhat säännöt kumotaan.
Kaikkia sääntöjä ei ole vielä päivitetty (esim. Palvelu- ja maksuperusteohje-
sääntö), joten työ jatkuu.
Myös yhdistyksen sääntöjä tullaan muokkaamaan vastaamaan paremmin ker-
hon tarpeita.
Timo Wiiala
Sääntötmk pj

Johtokunnan esitys

Satamaohjesääntö
Tällä ohjesäännöllä määritellään Humallahden Venekerho – Hummel-1. 
vikens Båtklubb HVK ry:n satama-, laituri- ja telakka-alueiden käyttöä 
koskevat ohjeet.

”Alueet” tarkoittavat Helsingin Rajasaarenpenkereen etelä- ja • 
pohjoisrannalla olevia kiinteistöjä rakennuksineen, laitureineen ja 
välittömine vesialueineen.
Alueiden käyttöä koordinoivat satamakapteeni ja johtava telakka-• 
mestari.
Heidän antamiaan ohjeita tulee noudattaa kaikissa ko. asioissa.• 

Telakointikausi on 15. syyskuuta – 10. kesäkuuta välinen aika.2. 
Veneilykausi on lipunnoston ja –laskun välinen aika (toukokuu-loka-• 
kuu).
Vene on siirrettävä talvisäilytykseen ennen venepaikan jäätymistä, • 
kuitenkin viimeistään 31. joulukuuta.

Esitykset ohjesäännöistä

HUMALLAHDEN VENEKERHO - 
HUMMELVIKENS BÅTKLUBB HVK ry
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Ns. puolivalmiita veneitä, joiden rakentamisen katsotaan ylittävän • 
normaalit kunnostus- ja muutostyöt, ei saa telakoida.

Laituripaikasta, telakoinnista, sähköstä, jolla- ja autopaikasta sekä mah-3. 
dollisista laiminlyönneistä perittävistä maksuista päätetään yhdistyksen 
kokouksessa.
Veneen saa telakoida vain telakkamestarin luvalla ja hänen osoittamaansa 4. 
paikkaan.
Telakoitu vene on varustettava näkyvästi omistajan jäsennumerolla tai 5. 
nimellä ja puhelinnumerolla.
Veneen omistajan on nosto- ja laskutilaisuuksissa oltava itse paikalla vas-6. 
taamassa toimenpiteistä. Telakkamestarit ovat paikalla vain avustamassa.

Kerho ei vastaa nostojen ja laskujen yhteydessä tapahtuneista va-• 
hingoista.
Veneillä on oltava vakuutus, joka sisältää vahinko- ja vastuuvakuu-• 
tuksen.

Vene on tarvittaessa telakoinnin ajaksi peitettävä siistillä, yksivärisellä 7. 
suojapeitteellä siten, että tunnistetiedot (kohta 5) ovat näkyvissä. Veneen 
omistaja vastaa peitteen kunnosta koko telakointiajan.
Veneen telakoinnin ja peittämisen jälkeen sekä vesillelaskun jälkeen ve-8. 
neen ympäristö siivotaan kaikesta ylimääräisestä tavarasta.

Merkityt telakointivälineet voidaan jättää telakointialueelle vuosikoko-• 
uksen päättämää maksua vastaan.
Telakkapaikan haltijoiden on osallistuttava kevät- ja syystalkoisiin.• 
Laiminlyönnistä seuraa laiminlyöntimaksu.• 

Herkästi syttyvien ja palavien aineiden säilyttäminen veneiden lähei-9. 
syydessä telakointialueella on kielletty. Nestekaasupullojen pois vientiä 
suositellaan talven ajaksi.

Sähkölämmittimien käyttö on kielletty.• 

Autolla ajo nostojen ja laskujen aikana telakointialueella on kielletty.10. 
Autojen pysäköinti kerhon alueelle ilman P-tunnusta on kielletty.• 
Luvattomasta pysäköinnistä laskutetaan, ja auto voidaan hinata pois. • 

Trailereiden säilytys tyhjänä telakointialueella on sallittu vain siivous- ja 11. 
pukkitalkoiden välillä. Traileri on merkittävä kuten telakoitu vene (kohta 5).
Telakka-alueelle ei saa tuoda säilytykseen mitään ilman johtavan telakka-12. 
mestarin lupaa. Luvatta paikalla oleva omaisuus toimitetaan pois veneen 
omistajan kustannuksella.
Jollan telakoinnista tulee suorittaa eri maksu, mikäli se vaatii ylimääräistä 13. 
tilaa.
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Näiden sääntöjen ohella noudatetaan Helsingin kaupungin Liikuntaviras-14. 
ton venesatamasääntöjä.

Johtokunnan esitys

Vartiointiohjesääntö
Tällä ohjesäännöllä määritellään Humallahden Venekerho – Hummelvikens 1. 
Båtklubb HVK ry:n yövartijoiden tehtävät ja velvollisuudet.

Vartiointia koordinoi yhdistyksen vartiointipäällikkö. Kaikista vartioin-• 
tiin liittyvistä asioista sovitaan hänen kanssaan ja noudatetaan hänen 
antamiaan ohjeita.
Kirjalliset toimintaohjeet ovat vartiohuoneessa.• 

Varatessaan venepaikan jäsen sitoutuu hoitamaan kaksi vartiovuoroa ve-2. 
neilykauden aikana.

Turvallisuussyistä vartiointi tulee suorittaa parivartiona.• 
Velvoitteen voi hoitaa myös siten, että pyytää parikseen perheenjäse-• 
nen tai muun luotettavan ystävän, jolla ei ole HVK:ssa omaa vene-
paikkaa.
Tällöin pari suorittaa yhden venepaikan vartiointivelvoitteen yhdellä • 
parivartioinnilla.

Vartiointikausi alkaa huhtikuun 15. päivänä ja päättyy lokakuussa lipun las-3. 
kuun.

Tarkemmat ajat ilmoitetaan HooVeeKoo -lehdessä julkaistavassa • 
rientolistassa vuosittain erikseen.

Vartiovuorojen varauskausi alkaa maaliskuun toisena (2.) sunnuntaina kello 4. 
12.00.

Vartiovuorojen varauslista on kerhorakennuksessa tätä varten esillä.• 
Uutta laituripaikkaa varaavien tulee varauksen yhteydessä varata itselleen 5. 
myös vartiovuorot.
Täysi vartiointivelvoite syntyy riippumatta siitä onko vene laiturissa vain 6. 
osan veneilykautta, ja riippumatta siitä onko laituripaikkahakemus tehty 
keskellä veneilykautta.
Venettä ei saa tuoda laituriin ilman, että kauden vartiovuorot on varattu.7. 
Varattu vartiovuoro on sitova kun varattuun vuoroon on alle yksi kuukausi. 8. 
Tämän jälkeen vartiovuoroa saa muuttaa vain jos siitä on vartiointipäällikön 
kanssa sovittu.
Vartiointiaika on kello 21.00.-06.00.9. 

Vartiointi alkaa lipun laskulla ja päättyy lipun nostoon.• 

HUMALLAHDEN VENEKERHO - 
HUMMELVIKENS BÅTKLUBB HVK ry
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Näkyvä vartiointi on tehokkain ilkivallan ja varkauksien ennaltaehkäisy. Tä-10. 
män vuoksi on tärkeätä että vartijat liikkuvat koko satama-alueella, mukaan 
lukien telakka-alue, epäsäännöllisin väliajoin. Näkyvyyden lisäämiksi varti-
joille on hankittu huomioliivit, joita vartijoiden tulee käyttää vartiokierroksil-
la.

Mikäli vartijat havaitsevat tilanteen, josta voi syntyä vaaraa henkilöille • 
tai omaisuudelle, tulee harkinnan mukaan ensisijaisesti kutsua paikal-
le viranomaiset.

Vartijan velvollisuus on vuoronsa alkaessa muistuttaa seuraavan yön var-11. 
tijaa puhelimitse vuorostaan. Jäsenluettelo, jossa on yhteystiedot, on varti-
ointihuoneessa
Vartiointivelvoitteen laiminlyönnistä lankeaa vartiointivelvollisen maksetta-12. 
vaksi laiminlyöntimaksu. Maksun suuruus määritellään yhdistyskokoukses-
sa vuosittain.
Vartiointitivelvollisuudesta vapautettuja ovat:13. 

Yli 70 -vuotiaat jäsenet. Ensimmäinen vapaa vuosi on sinä vuonna • 
kun jäsen täyttää 70 vuotta
Kunniajäsenet• 
Johtokunnan jäsenet• 
Johtokunnan päätöksellä vartiointivelvollisuudesta voidaan vapauttaa • 
kerhon toiminnassa erityisen ansioituneet henkilöt

Johtokunnan esitys

Katsastusohjesääntö
Veneet katsastetaan pääsääntöisesti Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n 1. 
katsastusmääräysten mukaisiin luokkiin.
Katsastuksesta perittävistä maksuista määrätään yhdistyksen kokoukses-2. 
sa.
Veneen varsinainen katsastusaika päättyy kesäkuun lopussa tai, milloin 3. 
vene tuodaan yhdistyksen laituriin 16. kesäkuuta jälkeen, kahden (2) viikon 
kuluessa laituriin kiinnityksestä.

Mikäli katsastaminen tapahtuu varsinaisen katsastusajan jälkeen • 
muusta kuin siitä syystä, että vene on tuotu yhdistyksen laituriin 16. 
kesäkuuta jälkeen ja tällöinkin kaksi (2) viikkoa laituriin kiinnittämisen 
jälkeen, peritään katsastuksesta yhdistyksen kokouksen vahvistama 
porrastettu katsastusmaksu.

Mikäli venettä ei katsasteta koko purjehduskautena, peritään veneen • 
omistajalta ”sakkomaksu”, jonka yhdistyksen kokous on vahvistanut.  
Näissä tapauksissa johtokunta harkitsee voidaanko veneen omistajal-
le myöntää venepaikkaa seuraavalle purjehduskaudelle.
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Katsastustoimikunta määrää erikseen katsastusillat sekä katsastusajan va-4. 
raustavan, katsastustodistusten luovutuksen ym. vastaavat katsastukseen 
liittyvät yksityiskohdat.
Vain kerhon jäsenellä on oikeus käyttää yhdistyksen perälippua ja/tai viiriä.  5. 
Perälippua voi käyttää ainoastaan katsastetussa, yhdistyksen rekisteriin 
merkityssä veneessä. Hästön retkisatamassa tulee veneessä olla yhdistyk-
sen perälippu ja/tai viiri tunnuksena jäsenyydestä.

Toimikunnalla on oikeus erityisestä syystä harkintansa mukaan myöntää 6. 
poikkeus katsastusvaatimukseen ja kohdassa 3 tarkoitettuun maksuporras-
tukseen ja ”sakkoon”.

Johtokunnan esitys

Saariohjesääntö
Tässä ohjesäännössä ”saari” tarkoittaa kerhon omistamaa Kirkkonummen Häs-
tö -saarella olevaa kiinteistöä Hästöudden 1:113 siihen liittyvine kalavesineen.

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

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

Kukaan ei saa toiminnallaan häiritä muita saaressa olijoita. Erityisesti yöai-2. 
kaan kello 23–07 on annettava rauha muille.
Saaressa ei ole yleistä jätehuoltoa. Jokainen on velvollinen huolehtimaan 3. 
saaren siisteydestä ja kaikkien omien jätteidensä poisviennistä.
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.5. 
Vene on kiinnitettävä hyvää merimiestapaa noudattaen rantaan tai lai-• 
turiin 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 pidet-6. 
tävät vieraskirja ja saunakirja varustetaan asianmukaisin merkinnöin ve-
nekunnasta ja vieraista. Päällikkö vastaa kaikista venekunnan ja vieraiden 
maksuista. Maksut laskutetaan jälkikäteen. Jos ilmoitukset jäävät tekemät-
tä, on kerhon johtokunnan tai saaritoimikunnan toimihenkilöllä oikeus kor-
jata asia.

Kerholla ei ole vakuutusta vahinkojen varalle. Kerho ei vastaa rakennelmi-7. 
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en, kuten poijujen ja laitureiden, rakennusten tai työkalujen ja sähkölaittei-
den puutteellisuuksista aiheutuneista vahingoista. Havaituista vahingoista 
yksityiselle tai kerhon omaisuudelle on ilmoitettava heti kerhon toimihenki-
lölle.

Veneiden suurin sallittu nopeus satama-alueella on 4 solmua.8. 
Moottorien tarpeeton käyttö on kielletty. Välttämätön käyttö on sallittu kello 9. 
08-21.
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 vuoksi ole 
tarpeen rekisteröidä.
Maja, grillikatokset ja sauna on käytön jälkeen siivottava. Yöpyminen • 
majassa on kielletty.
Telttailu saaressa on sallittu.• 

Nuotion tekeminen on kielletty.12. 
Saaren kasvistoa ja eläimistöä on kaikin tavoin vaalittava. Puiden kaatami-13. 
nen ja muu luonnon vahingoittaminen on kielletty.

Kotieläimet on pidettävä kytkettynä.• 

Metsästys ja ampuma-aseiden käyttö on kielletty.14. 

Grillien, pariloiden, liesien ja tulipesien käytön jälkeen ne on välittömästi 15. 
siivottava sekä kaasu suljettava.
 Saunan käytöstä ja kalastuksesta määrätään erikseen.16. 

Johtokunnan esitys

Saunaohjesääntö
Tällä ohjesäännöllä määritellään Humallahden Venekerho – Hummelvikens 1. 
Båtklubb HVK ry:n Hästö – saaressa sijaitsevan saunan käyttöä koskevat 
ohjeet.

Saunan käyttöä koordinoi saaren isäntä. Hänen antamiaan ohjeita tu-• 
lee noudattaa kaikissa sauna-asioissa.

Saunomisajat2. 
Yleinen sauna• 
Veneilykaudella on viikonloppuisin (perjantai-sunnuntai) yleinen sau-
navuoro erikseen miehille ja naisille. Ajat ilmoitetaan erikseen.



28       HooVeeKoo 2 • 118

HUMALLAHDEN VENEKERHO - 
HUMMELVIKENS BÅTKLUBB HVK ry

Perhe/yhteissauna• 
Perhesauna (venekuntakohtainen) voidaan varata yleisen sauna-
vuoron ulkopuolella. Saunomisaika on 1 h. Varaus voidaan tehdä 
korkeintaan 24 h ennen aiottua saunomista.

Viimeinenkin saunavuoro päättyy kello 23.00. Viimeinen saunoja kat-• 
kaisee virran.

Saunomisen maksuperusteista päätetään yhdistyksen kokouksessa.3. 
Veneen päällikkö vastaa siitä, että saunomisesta tehdään asianmu-• 
kainen merkintä saunakirjaan. Saunamaksut laskutetaan erikseen 
jälkikäteen.

Saunan hoito4. 
Ensimmäisen saunavuoron varaaja tyhjentää tuhkat padan tulipesäs-• 
tä, pumppaa vedet ja lämmittää saunan. Jokainen käyttäjä pumppaa 
lisää vettä vähintään käyttämänsä määrän.
Lasipullojen viemistä sauna- ja pukuhuonetiloihin tulee välttää.• 

Kiukaan hoito5. 
Meriveden heitto kiukaalle on ehdottomasti kielletty.• 

Hygienia6. 
Uimapuvun käyttö lauteilla on ehdottomasti kielletty.• 
Laudeliinaa tai istuinalustaa on käytettävä.• 
Jokainen saunavuoron käyttäjä siistii saunatilat ja terassin käytön jäl-• 
keen.

Johtokunnan esitys

Kalastusohjesääntö
Tällä ohjesäännöllä määritellään kalastuksen ohjeita ja sääntöjä HVK:n 1. 
omille vesialueille Hästön ympärillä sekä Bergstadin kartanolta vuokratuille 
kalavesille.
Vuokrakulujen kattamiseksi jäseniltä edellytetään HVK:n kalastusluvan lu-2. 
nastamista toimistolta ennen kalastusta. Kalastusluvan hinta määritellään 
yhdistyksen kokouksessa. Vain HVK:n jäsenillä on oikeus kalastaa vuokra-
vesillä. Onkiminen ja pilkkiminen kuuluvat jokamiehenoikeuksiin.

HVK:n kalastusluvan lisäksi kalastajan pitää tarvittaessa hankkia Maa ja 3. 
Metsätalousministeriön edellyttämät kalastusluvat.
Kalastus on sallittua vain karttaliitteen rajaamalla vesialueella.4. 
Jäsenten käytössä on 20 verkkolupaa sekä 8 virvelöintilupaa. Yhden vene-5. 
kunnan käytössä saa olla enintään 4 verkkolupaa. Jotta mahdollisimman 
moni pääsee kalastamaan niin prikkoja ja lupia ei saa ottaa enempää kuin 
oikeasti tarvitsee.
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Yhdellä verkkoluvalla saa kalastaa yhdellä, enintään 30 m pituisella ver-6. 
kolla.

Yksi virvelilupa antaa mahdollisuuden pitää samassa veneessä use-• 
ampia vapoja pyytämässä saman aikaisesti.
Vuokravesillä kalastus pohjasiimalla on kielletty.• 

Kalastamisen on tapahduttava hyvää kalastustapaa noudattaen ja kotitar-7. 
vekäyttöön.
Kalastusluvat ja kalastusprikat säilytetään Hästössä tuvassa. Kun otat pri-8. 
kan tai prikkoja tulee sinun merkitä niiden numerot, päivämäärä ja nimesi 
tuvassa olevaan ”lupavihkoon”. Luvat ja prikat on palautettava välittömästi 
käytön jälkeen ja merkittävä vihoon palautuspäivä. Niitä EI saa säilyttää 
veneessä odottamassa mahdollista seuraavaa pyyntikertaa.

Jos prikka häviää, on siitä viipymättä tehtävä merkintä majassa ole-• 
vaan ”lupavihkoon” ja ilmoitettava asiasta saaren toimihenkilölle.

Kalastussopimus velvoittaa kalastavia valvomaan, ettei luvatonta kalastus-9. 
ta vesialueilla tapahdu.
Vesialuetta rajoittaviin saariin ja pyydyksien väliin on jätettävä verkon mit-10. 
tainen alue vapaaksi. Pyydykset on merkittävä asetuksien mukaisesti ja 
pintaverkoissa tulee ehdottomasti olla lainmukaiset merkkiliput. Verkkopri-
kat tulee kiinnittää pyydyksiin tai niiden merkkeihin.

Kalastajan on noudatettava myös Kirkkonummen kalastusalueen määräyk-11. 
siä verkkojen silmäkokojen ym. suhteen.

Solmukurssi tiistaina 10.5. klo 19.00

Taas on aika palauttaa mieleen tärkeimmät ”solmut” ennen kesää.
Toivottavasti kerhorakennus täyttyy innokkaista harjoittelijoista, vau-
voista - vaareihin.
”Solmumestari”Hannu on saanut talven levätä, hänellä varmaankin on 
paljon uusia kujeita...

Paalusolmu, tätä solmua voi harjoitella myös Hästössä ja aivan rau-•
hassa...
Siansorkka, tämä on nopea tehdä ja kätevä solmu tilapäiseen kiinni-•
tykseen
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Kerhon toimihenkilöt vuonna 2011
Johtokunta
Antti Tamminen kommodori 0400 454 924
Jorma Pilke varakommodori 0400 492 241
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 
Päivi Ollila (Pauli Aaltosen tilintarkastusyhteisö) 0500 152568
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 myös 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
Eija Aronniemi toimituksen sihteeri 050 505 3643
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Lauri Seppänen  050 540 0321
Tua Kyrklund-Tamminen  045 1125270

Kahvilatoimikunta
Rauni Liikanen puheenjohtaja 050 438 2299
Eija Aronniemi  050 505 3643
Eira Lamminen  043 200 3460

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
Jari Vartiainen  050 304 8662
Antti Tamminen  0400 454 924
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
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Rientolista 2011
Maaliskuu
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 Heurekaan
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
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
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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
La 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
La 26 19.00 Pikkujoulu
Ti 29 17.30 Johtokunnan kokous
Ti 29 19.00 Yhdistyksen kokous

Joulukuu
Ti 13 18.00 Johtokunnan kokous

Jäsenkortti
Humallahden venekerholla otetaan käyttöön jäsenkortti, jossa on jäsennumero 
sekä jäsenen nimi.
Jäsenkorttia jaetaan jäsenistölle uusien jäsenien infotilaisuudessa, kevään rien-
noissa ja toimisto- ja katsastusiltoina.
Tulevaisuudessa mahdollisista jäsenkortilla saatavista alennuksista neuvotel-
laan ja asiasta tiedotetaan venekerhon www-sivuilla.
Jäsenkortin tarkoituksena on varmistaa, ettei kerhon alueella käy asiattomia 
ja jos syksyllä on taas ilotulituksen SM Rajasaaressa, niin kortilla voi osoittaa 
jäsenyytensä...joten kannattaa pitää kortti aina mukana asioidessa kerholla / 
toimistossa.

JÄSENKORTTI 2011

Jäsen - Medlem

Humallahden venekerho -
Hummelvikens Båtklubb HVK ry
Rajasaarenpenger 6, 00250 Helsinki

Jäsennro
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Tallinna odottaa
Jo perinteeksi muodostunut ja järjestyk-
sessään neljästoista eskaaderipurjehdus
järjestetään Tallinnaan kaksi viikkoa ennen
juhannusta. Tarkoitus on lähteä HVKn kotisa-
tamasta torstaina 9. kesäkuuta ja palata sun-
nuntaina 12. kesäkuuta. Tälle matkalle ovat
tervetulleita niin kokeneet konkarit kuin en-
simmäistä kertaa Suomenlahtea ylittämään
harkitsevatkin.
Köysien irrottaminen ajoittuu tarkoituksel-
la myöhäisiltaan tai yöhön. Suomenlahdel-
la mahdolliset kesätuulet tyyntyvät yleensä
yöksi. Samoin Helsingin ja Tallinnan välinen
vilkas ja suuriakin aaltoja aiheuttava matkus-
tajalaivaliikenne taukoaa niin ikään.
Matkaa taitetaan hitaimman veneen mukaan,
joten nopeakulkuiset veneet voivat halutes-

saan kiirehtiä Pirittan satamaan odottamaan eskaaderin saapumista. Perille
pääjoukko saapuu runsaan kuuden tunnin purjehduksen jälkeen aamuyöstä tai
varhain aamulla perjantaina. Tällöin Pirittan vierasvenesatamassa on yleensä
tilaa, mutta paikat täyttyvät nopeasti päivän kuluessa.
Hvk-laiset veneet pyritään kiinnittämään yleensä lähelle toisiaan, jolloin yhte-
ydenpito on läheistä ja toisten veneitä voi pitää hieman silmällä. Tässä varti-
oidussa vierasvenesatamassa hvk-laisten veneet ovat saaneet olla rauhassa
vuosien varrella eikä ilkivaltaa ole tapahtunut. Toisaalta satamassa on palvelut
saunasta hotelliin ja kaupoista merihuoltamoon.

Pirittasta on hyvät liikenneyhteydet kuuden, seitsemän kilometrin päässä ole-
vaan Tallinnan keskustaan. Kaupungin vanha historiallinen keskusta on peräi-
sin jo 1200-luvulta. Keskustassa on useana vuonna järjestetty kesäkuun al-
kupuolella keskiaikaisia kulkueita ja kulttuuritapahtumia erilaisine musiikki- ja
tanssiesityksineen. Kannattaa käydä tutustumassa näihin tapahtumiin, joista
useimmat ovat lisäksi ilmaisia.

Säävaraus muistettava
Kun Suomenlahtea lähdetään ylittämään, 
se on tehtävä merta kunnioittaen. Eskaade-
ripurjehdukselle onkin olemassa säävaraus. 
Vain kerran 2000-luvun alkupuolella matka 
jouduttiin peruuttamaan ukkosmyrskyn takia. 
Matkan aloitusta voidaan tarvittaessa siirtää 
tuulten tyyntymistä tai rauhoittumista odotel-
taessa.
Vuoden 2010 kesäkuussa Pirittaan saapui 
kymmenkunta hvk-laista venettä. Satamaan 
kiinnittyivät kippareinaan seuraavat veneet: 
Annika/Lauri Seppänen, Bettina II/Jari Ståhl-
hammar , Inka/Raimo Lamminen, Kristina/
Antti Naski, Lilith/Jorma Viita, Pikachu/Ari 

Tyyni menomatka kauniin auringonlas-
kun saattelemanan

Veneiden Pikachu ja Bettina II ”nuoret”
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Aheristo, SiniSimppu/Hannu Seppänen, 
Wellamo/Markku Riekkinen. Lisäksi Kari 
Huupponen saapui Anforallaan suoraan In-
koosta ja Markku Karjalainen oli saapunut 
Aiolos-veneellään Pirittaan jo aikaisemmin ja 
lähti sieltä, kun muut vasta saapuivat.
Eskaaderimatkan ohjelmaan on sisältynyt yh-
teinen illallinen, joka on kahtena viime vuon-
na nautittu Restoran Louse Pärlissa. Paikka 
sijaitsee kävelymatkan päässä Piritta-joen 
itäpuolella, aivan meren rannalla. Ravintolal-
la oli henkisiä siteitä kerhoomme, sillä omis-
tajan tytär on kerhomme jäsen. Sittemmin ra-
vintola on siirtynyt ruotsalaisomistukseen ja 
hinnatkin ovat nousseet, joten uuden paikan 
etsintä lienee edessä.

Viime vuonna lauantaiksi kaavailtu paluumat-
ka siirtyi, sillä yöllä alkoi tuulla, mikä voimistui 
lähes myrskylukemiin. Merelle ei ollut asiaa 
vielä sunnuntaiaamunakaan. Paluumatkal-
le päästiin lähtemään vasta sunnuntai-ilta-
päivällä klo 17 aikoihin. Hitaammat veneet 
saivat puolen tunnin etumatkan sivutuulen 
ja korkeahkon aallokon hidastaessa alku-
matkaa, kunnes parin tunnin jälkeen päästiin 
kääntymään sivumyötäiseen. Kotisatamaan 
saavuttiin sitten puolenyön jälkeen maa-
nantain vastaisena yönä. Kaksi pienempää, 
mutta nopeaa venettä pääsivät lähtemään 
Pirittasta puolestaan aamuyöstä ja saapuivat 
HVKn kotisatamaan aamuksi.
Kevättä ja veneiden kunnostusta odoteltaes-
sa voi ryhtyä pohtimaan Tallinnaan lähtemistä. Järjestäjät odottavat ensi kesän 
matkalle runsasta osanottoa.
Teksti: Lauri Seppänen
Kuvat: Hannu Seppänen

”Restoran Louse Pärlin jälkiruokia”

”Tallinnan matkalaisia”

Wellamo kotimatkalla, sää olikin aivan toisenlai-
nen kuin tulomatkalla 



Hästön talvimaisemaa 2011

Kuva Markku Riekkinen


