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Päätoimittajan
puheenvuoro

Veneilijät suunnittelevat jo kovaa vauh-
tia alkavan kesän reittejä mukaviin 
lomakohteisiin. Katsastettu ja talven 
jäljiltä huollettu vene kelluu omalla pai-
kallaan ja odottaa lähtökäskyä. Oma 
saaripaikkamme Hästö on sopivalla 
etäisyydellä viikonloppujen viettoa var-
ten. 
Parina viimeisenä kesänä ilmat ovat 
suosineet veneilijöitä. Alkavan kesän 
säätilat ovat vielä arvailujen varassa. 
Veneilyharrastus pääkaupunkiseudulla 
kasvaa, toisaalta vanhimmasta päästä 
myös poistutaan veneettömään elä-
mään. Monet vanhat harrastajat jäävät 
kuitenkin kerhojen jäseniksi ja rikastut-
tavat kerhojen toimintaa olemalla mu-
kana yhdistystoiminnassa. Mukavaa, 
että heitä on mukana myös meidän 
kerhossamme. 

Kerhojen talvisäilytyspaikkojen ahtaus 
ja kaupungin rakennus- ja maapolitiik-
ka on vienyt monet kerhot parin viime 
vuoden aikana vakavaan ahdinkoon. 
Oman kerhomme tilanne on toistaisek-
si säilynyt ennallaan ja vakaana. Hel-
sinkiläisten venekerhojen kahdeksan 
vuotta sitten perustettu yhteistyöelin 
Helvene on neuvotellut jatkuvasti kau-
pungin virkamiesten kanssa tulevista 
suunnitelmista ja niiden vaikutuksista 
venekerhojen toimintaan. Nyt kau-
punki on perustanut työryhmän, joka 
suunnittelee Helsingin veneilystrate-
giaa. Helveneen puheenjohtaja on tä-
män työryhmän jäsen. Helsinkiläiset 
veneilijät pääsevät siis vaikuttamaan 
tuleviin suunnitelmiin ja kaupungin 
veneilystrategiaan. Monet venekerhot 
sijaitsevat aivan liian hyvillä paikoilla 
ja se aiheuttaa kovaa painetta juuri 
talvisäilytyspaikkoja kohtaan. Vene-
kerhojen jäsenten on oltava valppaina 
ja aktiivisina vaikuttamaan omiin asi-
oihimme. Näissä talkoissa tarvitaan 
kaikkien kerhojen ja jokaisen jäsenen 
joukkovoimaa.

Kevään mittaan on tapahtunut myös 
kerhossamme. Omat nettisivumme tul-
laan uudistamaan, pikatiedottaminen 
ja uutiset siirtyvät HVK:n nettisivuille. 
Tulemme keräämään myös jäsenten 
sähköpostiosoitteita, sillä sähköpostin 
kautta voimme kertoa tapahtumista 
edullisesti ja nopeasti. Jäsenkirjeiden 
kirjoittaminen alkaa olla monissa ve-
nekerhoissa jo historiaa. Kulkekaam-
me edistyksen mukana. Avainuudistus 
aiheutti purinaa jäsenistössä. Tässä 
tiedotus ei aivan toiminut parhaalla 
mahdollisella tavalla, jatkossa on syy-
tä käydä netissä katsomassa missä 
mennään.

Kerhomme jäsenet saavat alennusta 
Töölön Tapetti ja Väri –liikkeestä. Siel-
lä käydessä kannattaa mainita kerhon 
jäsenyydestä. Lauttasaaressa Navy 
Blue -liike myöntää 10% alennuksen 
seuramme jäsenille. Pitäkää jäsen-
kortti mukana lompakossa. Kertokaa 
kerhon sihteerille, jos löydätte muitakin 
alennuskohteita.
Vanhat SVEL:in viirit ovat historiaa, 
hankkikaa veneenomistajan viiri tilalle.

Hyvää veneilykesää kaikille!
Jorma Pilke varakommodori
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Veneet on jälleen laskettu omaan elementtiinsä ja kevään
hellekin muutamina päivinä ehti meitä veneen kunnostajia
hemmotella. Toivotaan, että myös tulevan veneilykesän sää
olisi lämmin ja veneilijöille suotuisa.

Talvitelakointi
Tässä lehdessä on jo talvitelakointivarauslomake, eli tuskin
on kausi edes alkanut kun pitää jo ajatella syksyä ja ensi tal-
vea. Täyttäkää joko lehden takakannessa tai netissä oleva
telakointipaikkahakemus huolellisesti (kaikki kohdat) ja toimit-
takaa se ajoissa (31.8. mennessä) satamakapteenille.

Avaimet
Kerhon lukot vaihdettiin 14.3. ja pitkin kevättä järjestettiin useita avaintenluovu-
tuspäiviä. Uusia avaimia onkin vaihdettu ihan kiitettävästi, mutta vielä on jä-
seniä, jotka eivät ole lukeneet tiedotusta avainuudistuksesta ja yllättyvät kun
vanhalla avaimella ei pääsekään kerhorakennuksen ovista tai porteista. Uuden
avaimen hinta on 50 € ja vanhasta avaimesta, jos se palautetaan avaimen vaih-
don yhteydessä, hyvitetään 20 € panttimaksu, joten uuden avaimen
hinnaksi tulee silloin 30 €.
Venetarrat
Paikkakohtaiset venetarrat (”prikat” ) ovat saaneet uuden ilmeen, mistä suuri
kiitos kuuluu Henrik Westerholmille ja hänen taiteelliselle näkemykselleen.  Ja
kiitokset myös Katri Hämäläiselle kerhon jäsenkortin suunnittelusta.  Jäsenkortti
toimi myös pohjana Hästön kalakortille. Paljon on muuttunut toimiston lipuissa
ja lapuissa – kehitystyö jatkuu edelleen.

Varastokaapit
Jokaista, jolla on kerholla varastokaappi, pyydetään ilmoittamaan varastokaap-
pinsa numero satamatoimistoon sekä myös laittamaan nimensä varastokaapin
oveen.
Sitten pieni muistilista:

Veneiden telakointi kerhon alueilla ei ole sallittua 10.6 – 15.9 välisenä ai-1. 
kana. Kuitenkin jos veneeseen tulee sellaisia ongelmia, että se pitää kesän
aikana nostaa ylös, tulee silloin aina ehdottomasti ottaa yhteys satama-
kapteeniin tai johtavaan telakkamestariin.Ja muistattehan, että syksyn
yhteisnostojen välillä ei omia nostoja sallita.

Luvan hankkineille trailerien omistajille muistutus, että trailerit saa siirtää2. 
pohjoispuolen telakointikentälle vasta toisen yhteislaskun eli 21.5 jälkeen
aidan viereen (mihin mahtuu) ennen  siivoustalkoita. Ja siivoustalkoot kos-
kevat myös niitä trailerien omistajia jotka ovat telakoineet kerhon alueille.
Ottakaa aina yhteys kerhon toimihenkilöihin, jos olette jostakin asiasta epä-
varmoja. Aina kannattaa kysyä!

Erittäin hyvää veneilykautta 
Juha Tynell

Satamakapteeni tiedottaa
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Toimiston aukioloajat
Toimisto on auki seuraavasti:

 touko- ja kesäkuussa tiistaisin ja torstaisin kello 16.00 – 19.00 (pois lukien• 
helatorstai 2.6. ja juhannuksen aatonaatto 23.6.
elo- ja syyskuussa torstaisin kello 17.30-19.00 (pois lukien torstai 18.8., • 
jolloin kerholla  yksityistilaisuus – silloin toimistoasioita voi hoitaa kello 16-
17.30)
lokakuusta lähtien toimisto on kiinni. • 

Katsastusillat
Virallisia katsastusiltoja ei ole kesäkuun jälkeen. Jokaisen, joka haluaa ve-
neensä katsastuksen 1.7. jälkeen, tulee sopia siitä katsastustoimikunnan
jäsenen 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 (katsastusohjesäännöt ja yhdistyksen sääntöjen 
6 §). Katsastuksen laiminlyöntimaksu on yhdistyskokouksen päättämä 100
euroa.

Kahvilan aukioloajat
Kahvila on auki toimistoiltoina sekä siivoustalkooiltoina ja veneiden yhteisnos-
topäivinä.

Johtokunnalle esitettävät asia
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

HUMALLAHDEN VENEKERHO - 
HUMMELVIKENS BÅTKLUBB HVK ry
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Tätä kirjoittaessani ensimmäinen yhteislasku on jo takana ja
toista valmistellaan. Ensimmäisessä yhteislaskussa laskettiin
27 venettä loistavassa kelissä. Suuri kiitos kuuluu telakka-
mestareille isosta urakasta, samoin kiitokset myös kahvilatoi-
mikunnalle muonituksesta!

Ensimmäistä yhteislaskua haittasi se, että veneet, joita ei vielä
oltu laskettu vesille, olivat nosturin tiellä. Tämä viivästi laskua
aiheuttaen ylimääräistä nosturin siirtoa sekä pakottaen nos-
toihin paikoista, johon ei nosturikuljettaja nähnyt ollenkaan.

Kiitos osaavan ja kokeneen telakkamestariryhmän niin kaikki veneet saatiin kui-
tenkin turvallisesti vesille. Tulevaisuudessa olisi kuitenkin kehitettävä telakointia
niin, että toisessa laskussa laskettavat veneet tulevat aitojen viereen, jotta ne
eivät olisi tiellä ensimmäisessä laskussa.
Lisäksi on korostettava, että lasku ja nostopäivinä veneen omistajien olisi oltava
paikalla heti aamusta (laskupäivinä keväällä kello 8.00 ja nostopäivinä syksyllä
kello 9.00). Omistajien poissaolon takia veneitä ei voitu laskea siinä järjestyk-
sessä kuin olisi ollut järkevintä ja tehokkainta. Lisäksi nosto- ja laskupäivinä
tarvitaan riittävästi väkeä kaiken aikaa, jotta työ tapahtuu sujuvasti, sillä mm.
erilaiset rojut pitää siirtää nosturin tieltä. 

Tämä sisältää aika paljon ”purnaamista” mutta kaikki tähtää siihen, että nostot
ja laskut ovat mahdollisimman sujuvia veneiden omistajien kannalta ja myös
siihen, että kalliita nosturitunteja tarvitsisi käyttää mahdollisimman vähän.
Telakka-alueen siivoustalkoot eli ns ”pukkitalkoot” pidetään alkukesästä. ja
syksyllä 12.9. Pukkitalkoisiin osallistuminenhan on pakollinen veneensä talven
aikana telakoineille tai tulevalla talvikaudella telakoiville. Lisäksi kun kyse on
yhteisistä alueista ja niiden siistinä pitämisestä olisi erittäin suotavaa, että muut-
kin jäsenet tulisivat ahkeroimaan kerhon alueille. Pukkitalkoisiin tilataan myös
roskalavat, joihin käytöstä poistetut telakointitarvikkeet ym. rojut voi heittää (ei
siis täytetä turhaan kerhon jäteastioita).

Toivotan hyvää alkanutta veneilykesää kaikille!
Henrik Westerholm,
Johtava telakkamestari

Yhdistyksen kokous on sääntöjen 6 §: n nojalla 29.3.2011 vahvistanut seuraa-
vat ohjesäännöt  tarkennuksilla. Korjatut ohjesäännöt löytyvät kokonaisuudes-
saan kerhorakennuksen ilmoitustaululta ja netistä (ja esitykset HooVeeKoo 
–tiedotuslehdessä 2/2011).

 Katsastusohjesääntö
Kohta 5 tarkennuksen jälkeen:
Vain kerhon jäsenellä on on oikeus käyttää yhdistyksen perälippua ja/tai viiriä.  
Perälippua voi käyttää ainoastaan katsastetussa, yhdistyksen rekisteriin mer-

Telakkamestari tiedottaa

Kevätkokous hyväksyi esitetyt ohjesäännöt
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kityssä veneessä.

 Katsastusohjesääntö
Kohta 5 tarkennuksen jälkeen: 
Vain kerhon jäsenellä on on oikeus käyttää yhdistyksen perälippua ja/tai viiriä.  
Perälippua voi käyttää ainoastaan katsastetussa, yhdistyksen rekisteriin mer-
kityssä veneessä.

 Kalastusohjesääntö saarelle (uusi)
Ei muutoksia.

Satamaohjesääntö
Kohta 6 tarkennuksen jälkeen:
Veneen omistajan on nosto- ja laskupäivinä oltava itse paikalla vastaamassa 
toimenpiteistä.  Telakkamestarit ovat paikalla vain avustamassa

kerho ei vastaa nostojen ja laskujen yhteydessä tapahtuneista vahingoista• 
Veneillä tulisi olla vahinko- ja vastuuvakuutus.• 

 Saariohjesääntö (Hästö)
Ei muutoksia.

 Saunaohjesääntö (Hästö)
Kohta 6 tarkennuksen jälkeen

Uimapuvun käyttö lauteilla on ehdottomasti kielletty.• 
Laudeliinaa tai istuinalustaa on käytettävä.• 
Jokainen saunavuoron käyttäjä vastaa saunatilan ja terassin siisteydestä • 
omalta osaltaan käytön jälkeen.

Vartiointiohjesääntö
Kohta 5 tarkennuksen jälkeen:
Uutta laituripaikkaa varaavien tulee vartiointilistan esillepanon jälkeen varauk-
sen yhteydessä varata itselleen myös vartiovuorot.
Näillä tarkennuksilla ohjesäännöt hyväksyttiin. Samalla kumottiin aikaisemmat 
kutakin toimialaa koskevat ohjesäännöt.
Timo Wiiala, sääntötoimikunnan pj 

Sääntömuutosesitys
Humallahden Venekerho – Hummelvikens Båtklubb HVK ry :n ylimääräisen 
kokouksen 21.6.2010 hyväksymä sääntömuutosesitys (esitys koski pykäliä  
5,8,12,13, 15 ja 16) on hyväksytty PRH:ssa 5.5.2011. Uudet säännöt koko-
naisuudessaan ovat luettavissa yhdistyksen nettisivulta www.humallahenve-
nekerho.fi  (sääntömuutosesitys on julkaistu kokonaisuudessaan HooVeeKoo 
- tiedotuslehdessä 3/2010. 

Eija Aronniemi, sihteeri 
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Viitisen vuotta sitten kuulimme intialaiselta perheeltä asuntolaivalomailusta Ke-
ralan Backwaters–alueella. Meitä alkoi kiinnostaa loma vesillä, ilman kipparoin-
tia ja kokkailua.

Lounais-Intian Backwaters murtovesistössä 
risteilee lukuisia jokia ja kanavia, joita pit-
kin on kuljetettu riisiä sekä pippuria ja muita 
mausteita Kochin satamaan. Nykyisin nämä 
20 metriä pitkät, laudoista ja kookosköysis-
tä kootut kettuvallamit toimivat asuntolaivoi-
na, jotka kuljettavat kotimaisia ja ulkomaisia 
matkailijoita. Niissä on oleskelutilat televi-
sioineen, makuuhuoneet, kaakeloidut wc–
suihkutilat sekä ylä– ja alakannet, joilta voi 
seurata luontoa ja matkan etenemistä.

Maaliskuun puolivälissä lensimme sinne, 
missä pippuri kasvaa eli Keralaan. Tänne 
myös Vasco da Gama rantautui vuonna 1498 
”löytäessään Intian”, jonne Tuomaskristityt 

olivat löytäneet jo ensimmäisellä vuosisadalla j.Kr.

Fort Kochin saaressa, Ernakulamin miljoonakaupungin edustalla on vuo-
sisatoja jatkuneen merenkulun ja kansainvälisen kaupan jäljiltä mo-
nenlaista kulttuuria. Maustekauppaa Keralassa käydään edelleen. Kii-
nan vaikutus näkyy naulattomassa veneen– ja laivanrakennuksessa,
paikallisessa verkkokalastuksessa ja synagogan 500 vuotta vanhoissa käsin-
maalatuissa kaakeleissa. Täällä hindut, muslimit, kristityt ja 11 juutalaista elävät 
sovussa. 
Jooga, ayurveda ja luonto tuovat Keralaan matkailijoita. Varsinainen sesonki on 
vuodenvaihteen molemmin puolin. Maaliskuun loppupuolella näimme kymme-
nen päivän aikana korkeintaan 20 länsimaalaista.
Olimme suunnitelleet tekevämme parin päivän joki– ja kanavamatkan, mutta 
jouduimme tyytymään päiväristeilyyn Vembanad–järvellä ja riisipeltoja halko-
villa kanavilla.
Allapuzhan kettuvallamsatamassa teimme 
sopimuksen asuntolaivayrittäjän kanssa ja 
pääsimme matkaan, kun kokki oli bunkran-
nut päivän ruoka– ja juomatarpeet. 

Asuntolaiva kulki noin neljän solmun vauhtia, 
joten eksoottista maisemaa ja monipuolista 
linnustoa sai ihmetellä rauhassa. Tunnistim-
me kauniin siniset kuningaskalastajat, joita 
lensi ihan laivan vierestä. Ja hämmästelim-
me kelluvalla laudalla siipiään levittelevää 
mustaa lintua: Merimetso? Emme osanneet 
ihastua. Surulliselta tuntui myös kalakantaa 
uhkaavien eteläamerikkalaisten vesihya-
sinttilauttojen runsaus.

Missä pippuri kasvaa

Allapuzhan kettuvallamsatama

Iltapäiväkahvit katettuna
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Pehmeä, kostea lämpö (35 astetta) sai kui-
tenkin unohtamaan ikävät asiat ja rentoutu-
maan.
Rannoilla asuntolaivoja pistäytyi matkailijoi-
neen ostamassa kalaa ja suolaisen hintaisia 
tiikerirapuja.
Pysähdyimme lounaaksi riisipellon rantaan, 
mistä kokki kävi leikkaamassa meille banaa-
ninlehdet kertakäyttölautasiksi. Hetkeä myö-
hemmin meille oli katettu yläkannelle riisiä, 
useita erivahvuisia kastikkeita sekä grillattua 
black fi shiä, pientä ruotoista, mutta maukas-
ta kalaa.
Lounaan jälkeen laiskottelimme yläkannella 
ja torkahtelimme, kun tuntui, ettei maisemas-

sa enää ollut uutta.
Vahvan, mutta pehmeän eteläintialaisen maitokahvin ja kevyesti friteeratun 
ananaksen jälkeen aloimme palata takaisin Allapuzhan satamaan. Päivä Vem-
banadilla oli hieno kokemus, mutta päivä riitti järven kokemiseen. 
Jos palaamme, aloitamme parin päivän vesimatkan etelämpää, Kollamista, jol-
loin matkaa Allapuzhaan on noin 150 kilomet-
riä. Sen reitin varrella ohitetaan myös pieniä 
kyliä ja muita nähtäväyyksiä, joita voi pistäy-
tyä katsomassa. Ja takavesillä yö erilaisine 
äänineen voi olla oma kokemuksensa.
Kymmenessä päivässä Keralan lempeä helle 
sulatti länsimaisen lihaskireyden ja stressin, 
mutta muuten meistä tuntui, että aika loppui 
kesken.

Antti Tamminen ja Tua Kyrklund

Hyviä lisätiedon lähteitä ovat Rough Guide 
to Kerala sekä suomalaisen Mikko Zingering 
Riskimatkat–sivusto www.riskimatkat.com. Antti puikoissa

Lounastauko riisipellon laidalla
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Johtokunta
Antti Tamminen   kommodori  0400 454 924
Jorma Pilke   varakommodori  0400 492241
Eija Aronniemi      050 505 3643
Jari Kahila      0400 311 911
Mika Kouki      040 821 2123
Mikko Niini      0400 322 747
Juha Tynell   satamakapteeni  050 585 9012
Mauri Väänänen   rahastonhoitaja  040 581 1721
Henrik Westerholm      040 550 4766
Timo Wiiala      0400 476 726
Eija Aronniemi toimii myös johtokunnan sihteerinä

Tili- ja toiminnantarkastajat
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

Eri toimikuntien jäsenten lukumääräksi on johtokunta päättänyt 5 – 6 henkilöä
(lukuun ottamatta katsastustoimikuntaa).
Satamatoimikunta
Juha Tynell   satamakapteeni  050 585 9012
Eija Aronniemi   satamasihteeri  050 505 3643
Henrik Westerholm   johtava telakkamestari 040 550 4766

  ja vartiointipäällikkö
Pertti Kansikas   1. telakkamestari 040 509 5852
Pekka Marttila   2. telakkamestari 040 738 2595
Harri Kinnunen   3. telakkamestari 040 570 6699

Kiinteistötoimikunta
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 476726

Julkaisutoimikunta
Jorma Pilke     pj ja  päätoimittaja 0400 492 241

Kerhon toimihenkilöt 2011
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Katri Hämäläinen    lehden taitto  044 530 3922
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
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      040 506 9641
Pertti Kansikas      040 509 5852
Jori Kosonen      050 518 4790
Hannu Seppänen      050 552 1501
Antti Tamminen      0400 454 924
Michael Waltzer      050 332 6083
Jari Vartiainen      050 304 8662
Jorma Viita      040 070 2520
Ville Wiro      040 754 5275
Koulutus- ja venematkailutoimikunta
Hannu Seppänen   puheenjohtaja  050 5521 501
Gustav Broman      0500 800 040
Jori Kosonen      050 518 4790
Raimo Lamminen      0400 205 006
Mikko Niini      0400 322 747
Jorma Viita      040 070 2520

Nuorisotoimikunta
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 476726
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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Varoitusvalikoima laajenee tänä vuonna
Ilmatieteen laitos seuraa ympäri vuorokauden Suomen säätä. Tilanteen mu-
kaan väestöä varoitetaan vaaraa tai uhkaa aiheuttavista sääilmiöistä. Sääva-
roituksen valikoima laajenee tänä vuonna. 
Vuonna 2011 lähivuorokauden varoitusvalikoima laajenee, sillä nykyisten va-
roitusten lisäksi varoitetaan jatkossa myös meriveden korkeudesta, aalloista, 
hellejaksoista ja pakkasesta. Kaikissa uusissa varioituoksissa on kolme vaara-
tasoa, jotka helpottavat tilanteen vaarallisuuden arviointia.

Tämän lisäksi Ilmatieteen laitos tulee antamaan ennakkovaroituksia vaarallisis-
ta sääilmiöistä 1-3 vuorokautta ennen uhkaavaa säätilannetta. Uudet ennak-
kovaroitukset ulottuvat koskemaan ukkospuuskia, merialueiden kovia tuulia, 
aallonkorkeutta, meriveden poikkeuksellista korkeutta tai alhaisuutta. Näiden 
veneilijöitä erityisesti koskettavien ennakkovaroitusten lisäksi varoitetaan en-
nakkoon sateesta ja kovasta helteestä. Myös ankarasta pakkasesta, huonosta 
ajokelistä ja maa-alueiden tuulista varoitetaan, ja ennakkovaroituksien avulla 
yhteiskunta saa lisää varautumisaikaa. – Toisaalta tulee muistaa, että ennakko-
varoitusten tarkkuus on heikompi kuin vuorokauden varoituksissa. Tämän takia 
on omia tietoja syytä päivittää usein, sillä myös varoitukset tarkentuvat edetes-
sään, tähdennetään Ilmatieteen laitokselta.

Viranomais- ja hätätiedotteet voimakkaimmat varoituskeinot
Lisävaroitukset, kuten viranomais- ja hätätiedotteet, tarkentavat varoituksia 
tiedoilla ilmiön voimakkuudesta ja esiintymisalueesta. Muu viranomaistiedote 
on erittäin harvinainen varoituskeino. Se on normaaleja Ilmatieteen laitoksen 
antamia ennusteita voimakkaampi ja se lähetetään, kun tilanteen ennustetaan 
mahdollisesti uhkaavan ihmishenkiä. Viranomaistiedotetta voimakkaampi hätä-
tiedote lähetetään puolestaan silloin, kun tilanne aiheuttaa ihmishengelle väli-
töntä vaaraa. Ilmatieteen laitos antoi viime kesänä vaarallisista ukkosista kesän 
aikana yhdeksän ns. muuta viranomaistiedotetta.

Varoitusten uudistamiselle tarvetta
Varoitusten uudistamiselle on nähty tarvetta, sillä yhteiskunta on muuttunut yhä 
sääherkemmäksi. Esimerkiksi viime kesänä voimakkaiden rajuilmojen määrä 
oli poikkeuksellinen. Yksittäisinä rajuilmoina ne olivat melko harvinaisia, mut-
ta eivät poikkeuksellisia. Voimakkaiden tuulenpuuskien ja syöksyvirtauksien 
lisäksi rajuilmoihin liittyi myös äkillisiä vedenkorkeusvaihteluita. Ukkosrintamiin 
liittyvä, merenpäällä etenevä laaja-alainen ilmanpaineen muutos siirtää energi-
aa ilmakehästä mereen aiheuttaen äkillisiä vedenkorkeusvaihteluita. - Ilmiö voi 
aiheuttaa nopeiden vedenkorkeusvaihtelujen kautta myös voimakkaita virtauk-
sia salmissa. Tällaiset poikkeukselliset olosuhteen muutokset edellyttävät valp-
pautta merenkulkijoilta ja aiempaa parempia varoituksia kerrotaan Ilmatieteen 
laitokselta.

Lue lisää:
ilmatieteenlaitos.fi /varoitukset

Ilmatieteen laitos tiedottaa
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Rientolista 2011
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

Syyskuu
Ti 6 18.00 Johtokunnan kokous
To 8.9.  Ilotulituksen SM Rajasaaressa, ilotulituksen kun- 
   niaksi jäsenille nyyttikestit kerholla
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
La 26 19.00 Pikkujoulu
Ti 29 17.30 Johtokunnan kokous
Ti 29 19.00 Yhdistyksen kokous

Joulukuu
Ti 13 18.00 Johtokunnan kokous 
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Valtakunnallista veneilytapahtumaa vietetään jälleen kerran yhdessä Soukan 
Venekerhon ja Keilalahden Venekerhon kanssa lauantaina 13.8.2011.
Lehden painoon mennessä tosin ensimmäistäkään kokousta ei ole pidetty ra-
tamestari Hannele Naatulan kanssa, joten tältäkin osin pitää vain kertoa, että 
seuratkaa nettiä ja kerhon ilmoitustaulua. Väliaikatietoja voi kysellä minulta.
Viime elokuisen tapahtuman jälkeen oli puhetta, että muuttaisimme hieman ta-
pahtuman luonnetta, eli lähtö tapahtuisikin Hästön saaresta lauantaiaamuna 
(silloin siellä on porukkaa) ja suuntaisimme kohti  Soukan Södergrundet –saa-
ritukikohtaa, missä olisi ohjelmassa luontopolku. Sen jälkeen olisi paluu omalle 
saarellemme saunomaan ja makkaran paistoon. Mutta ohjelma on vasta luon-
nosasteella.

Seuraa kerhon ilmoitustaulua ja nettisivustoa.
Lisätiedot:
Eija Aronniemi
050 505 3643
sihteeri@humallahdenvenekerho.fi 

VOLVO PENTA -veneretkeilykilpailu
Toivottavasti kesä 2011 on HVK:n veneretkeilyvuosi, eli syksyllä mahdollisim-
man mini toimittaisi täytetyn lomakkeen kerhorakennuksen postilaatikkoon.  
Saamani tiedon mukaan meillä on paljon sellaisia jäseniä, joiden veneet käyvät 
useasti Tallinnassa, Turussa, Porissa vieläkin pitemmällä.

Moottoriveneellä ajetusta 5 mpk:sta saa aina 1 pisteen (purjeveneet tarvitset 
vain 3 mpk:aa tuon 1 pisteen mailia tuon pisteen saavuttamiseksi). Aika moni 
kertoo ajaneensa useita tuhansia maileja kesällä – joten pelkästään esim. 2000 
maililla saa jo 400 pistettä. Lisäksi jokaisesta veneessä nukutusta yöstä (mak-
simi 3 yötä samassa paikassa) kerryttää pottia 2 pisteellä. Lomakkeita on saa-
tavilla kerhorakennuksesta.

Viime vuosina HVK:n sijoitus on ollut siinä 5. ja 6. sijan vaiheilla. Mutta vuodeksi 
2013 olisi tarkoitus saada se 6. ruori kerhorakennuksen seinälle!
Jos joku kerholainen on mukana esim. purjehdus- ym. kisatapahtumissa omalla 
veneellään erilaisissa valvontatehtävissä, tulee näistäkin lisäpisteitä. Ja Köydet 
Irti – tapahtumaan osallistuminen kerryttää pistepottia 20 pisteellä!
Jään odottamaan runsasta osanottoa

Eija Aronniemi

KÖYDET IRTI 2011 -veneilytapahtuma
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Hästön kesäkausi on alkanut
Retkisaaren varsinainen kausi alkoi perinteisillä siivoustalkoilla toukokuun 
viimeisenä viikonloppuna, mutta oli siellä kuulemma häärätty jo aikaisemmin
Siriuksen väen voimilla, mistä heille suuret kiitokset. 
Myös kaunis retkisaaremme oli saanut osansa kovasta jäästä ja lumitalvesta.  
Laitureita oli rikkoutunut sekä saaressa että mantereen puolella. Kaikki kyllä
korjaantuu pikku hiljaa.
Pieni tiedote saaressa kävijöille: rajanaapurimme on saanut rakennusprojek-
tinsa valmiiksi tonttimme 
lounaiskulmassa. Uudet kiinteistöt ovat aika lähellä kerhon tonttirajaa , joten
yritetään mahdollisuuksien puitteissa välttää kulkemista naapurin tonttialueel-
la.  Uimakivi ja rappuset ovat kuitenkin omalla puolellamme, joten saunasta
pääsee edelleenkin vilvoittelemaan.

Saaressa on viikonloppuisin yleiset saunavuorot  entiseen tapaan.  Pari pientä 
muutosta kuitenkin: sunnuntain saunavuorot on lisätty yhteissaunoiksi (siis pe-
su) ja jos saaressa vierailee jäseniä, joilla on pieniä lapsia, niin lauantaisaunan 
lämmittämisen  voi aloittaa aiemminkin.  Pitää vain sitten muistaa huolehtia
siitä, että padassa on kuumaa vettä kello 16 alkavalle naisten sanavuorolle. Ja
sauna ulko-oven vieressä on pieni liitutaulu, siihen on hyvä merkitä yksityis-
vuorot tai muut poikkeavat saunomisajat. Yhteistyöllä ja laituriparlamenteilla
on asioita hoidettu ennenkin.  Koskee etenkin syksyllä perjantaisin lämmitet-
tävää naisten saunavuoroa (18-10): jos näyttää siltä, ettei halukkaita vuoron 
käyttäjiä silloin ole, niin mikseivät miehet sitten voisi aloittaa saunomista?

Näin kauden alkaessa on hyvä muistuttaa, että saarella ei edelleenkään ole 
roskiksia – grilleillä mahdollisesti olevat laatikot ovat vain polttopuita varten (ei 
siis sinne puiden joukkoon tyhjiä makkarapaketteja tms).
Kerhoon on liittynyt iso määrä uusia jäseniä, joten jos vieraalta näyttävä vene
saapuu saareen epäröivän tuntuisena, niin ”vanhojen jäsenten” toivotaan aut-
tavan rantautumisessa ja muutenkin opastavan tulokkaita saaren tavoille.

Mika Kouki
saarenhoitokunnan puheenjohtaja

Liputus veneessä
Lippujen käyttö veneissä noudattaa yleensä vuosisataisia kansainvälisiä perin-
teitä. Lippu kertoo mistä maasta vene on ja muut viiri ja liput antavat lisätietoa
omistajasta, hänen taidoistaan ja harrastuksistaan tai esimerkiksi miehistössä
olevan vieraan kansallisuudesta.

Perälippua koskevat säännöt ovat osin tiukasti lailla määriteltyjä. Myös useam-
pien vieraiden maiden lainsäädäntö noudattaa tältä osin kansainvälistä merioi-
keuden yleissopimusta.
Suurin osa liputustavoista pohjautuu kuitenkin vuosisatojen kuluessa syntynei-
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siin tapoihin ja perinteisiin. Niiden noudattaminen ei ole pakollista, mutta kertoo 
kuitenkin veneen kipparin hallitsevan yleiset hyvät merimiestavat.

Perälippu
Suomalaisen veneen perälippuna käytetään joko Suomen kansallislippua tai 
veneily-yhdistyksen lippua.  Suomalaiseksi katsottavan veneen omistuksesta 
tulee yli 60 prosenttia olla suomalaisissa käsissä. Suomalaiseksi katsotaan 
myös Suomessa rekisteröity oikeushenkilö.

Kansallislipun sijaan voi niin Suomessa kuin ulkomailla käyttää veneseuralippua. 
Kuitenkin Itämeren ulkopuolelle mentäessä on parempi käyttää kansallislippua 
seuralipun sijaan. Ainoastaan vahvistettua veneseuralippua saa käyttää.
Veneseurojen tulee pitää rekisteriä lipun käyttöön oikeutetuista veneistä ja an-
taa niille venetodistus. Vaikka omistaja olisi useamman veneseuran jäsen, voi 
vene olla rekisteröity ainoastaan yhteen seuraan.
Veneseuran lippua saa käyttää vain, kun veneessä on katsastuksen perusteella 
voimassa oleva venetodistus ja kun veneen päällikkönä tai miehistön jäsenenä 
on rekisteröintiseuran jäsen. Veneseuran lippua ei saa käyttää, jos mukana ei 
ole seuran jäsentä, vene on kaupallisessa käytössä tai viranomaisten katsasta-
ma kaupalliseen käyttöön, vaikka siitä ei perittäisi maksua.

Lipun paikka
Veneen perää pidetään sen arvokkaimpana paikkana, joten kansallislippua pi-
detään yleensä siellä. Kansallislipun tulee olla muita lippuja ja viirejä suurempi 
ja se tavataan kiinnittää 10–14 astetta taaksepäin kallistettuun lipputankoon. 
Tämä toimii aina satamassa ja useimmissa veneissä myös merellä.

Merellä lipun tulee olla sellaisessa paikassa, että se ei estä perävalon näkymis-
tä tai pääse likaantumaan kaiteeseen tai  kanteen kiinnitettyihin eineisiin kuten 
perämoottoriin tai ankkuriin tai sottaannu pakokaasuihin.
Mikäli lippua ei voida pitää kulun aikana perän lipputangossa, voidaan se sijoit-
taa seuraavasti:

ketsissä ja joolissa mesaanimaston huipussa olevaan jatkeeseen• 
kahveli- tai varparikatun aluksen kahvelissa tai varpatangossa• 
moottoriveneen merenkulkumaston kahvelissa• 
moottoriveneen taaksepäin kallistetun riittävän korkean varustetangon kes-• 
kelle kiinnitetyssä lippuliinassa.
en sijaan jos perämasto on keulamastoa korkeampi, kuten kuunarissa, ei • 
sen huipussa saa pitää lippua. Myöskään peräharuksessa, moottoriveneen 
antennissa tai moottoriveneen maston huipussa ei saa pitää lippua. Lisäksi 
lipun tulee aina olla puhdas ja ehjä. Kulunut lippu hävitetään arvokkaalla 
tavalla esimerkiksi polttamalla.

Lähde:
Markku Kuronen
Venemestari  -lehti



TELAKOINTIPAIKKA
VARAUS 2011 - 2012

Jäsenen nimi

Puh.    Email

Veneen nimi Rekisterinumero

Veneen pituus m Leveys   m

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

Ensimmäinen yhteisnosto  1.10.2011

Toinen yhteisnosto  15.10.2011

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

Lasken veneeni keväällä 2012  ensimmäisessa laskussa
toisessa laskussa

Jos vene on sijoitettu telakkamestarin ohjeesta poiketen tai ilman lupaa, tullaan vene
tarvittaessa yhteisnostossa siirtämään omistajan vastuulla ja kustannuksella.

Paikkavaraus on jätettävä 31.8.2011 mennessä satamatoimistoon tai sähköpostilla
satamakapteeni@humallahdenvenekerho.fi . Varaus on sitova, ellei sitä ole kirjallisesti
peruutettu 30.9.2011 mennessä.
Varatessasi telakointipaikan sitoudun osallistumaan syksyllä ja keväällä pukkitalkoi-
siin kerhon alueella.
Veneen nimi, rekisterinumero tai omistajan nimi on ehdottomasti merkittävä pukkiin
tai pressuun.

Päiväys

Allekirjoitus ja nimen selvennys


