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Käytä aina laskun 
viitenumeroa
HVK on siirtynyt uuteen laskutusjär-
jestelmään. Pyydämme huomioimaan, 
että jokaisessa laskussa on vaihtuva 
viitenumero ja toivomme, että aina 
laskua maksaessasi käytät laskussa 
olevaa viitenumeroa - näin vältytään 
mahdollisilta turhilta "karhukirjeiltä" ja 
aikaa vieviltä "etsinnöiltä"..

Paula Laasonen/ Eija Aronniemi
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PÄÄTOIMITTAJAN PUHEENVUORO

Alkutalven ja kevään venenäyttelyt ovat 
ohi. Nyt on aika tehdä kevätkunnostuk-
sen yleissuunnitelma. Ainakin allekir-
joittanut kirjaa jo syksyllä kevättä varten 
listan hankittavista nippeleistä ja nappe-
leista puhumattakaan ns. härpäkkeistä. 
Niitähän veneeseen tarvitaan jatkuvasti 
. Internetin kautta voidaan nykyään 
selvittää hinnat ja saatavuus. Osa ve-
neilijöistä onkin siirtänyt hankintansa 
verkon puolelle. Toisaalta monen ke-
vääseen kuuluu venetarvikeliikkeiden 
tutkailu ja hintojen vertailu. Siinä pää-
see jutustelemaan asioista asiantunte-
vien myyjien kanssa. Kannattaa myös 
pyydellä alennuksia. Tuntuu siltä, että 
kovassa kilpailutilanteessa 10–20% 
lähtee hinnasta varsinkin, jos keskittää 
ja ostaa kerralla kaikki tarvitsemansa.
 Innostuin käymään ennen kevättä ve-
neilijöille tarkoitetun sähkökurssin ja 
aloittaa oman veneeni sähkötyöt asen-
tamalla akuista pääkatkaisijan kautta 
kulkevat johdot uudelleen. Yli 30 vuotta 
sitten sähkön kulutus oli vähäisempää 
ja johdot muutenkin ”alimittaisia”. Nyt 
monet laitteet ja jääkaappi haukkasivat 
watteja aivan eri malliin. Kannattaa las-
kea akusta tulevien johtojen paksuus ja 
jännitehäviöt uudelleen. Sulakkeetkin 
menevät tässä touhussa uuteen kuo-
siin. 
Veneen kipparin on syytä tarkistaa säh-
köasennusten tila, ellei vene ole aivan 
uusi. Piilossa oleva johtojen sykermä 
saattaa yllättää. Jokainen edellinen 
omistaja on tehnyt veneeseen omia 
kytkentöjään ja uudet on lisätty usein 
vanhojen kylkeen tai ennen sulakkei-
ta. Jos haluat tehdä kaiken sääntöjen 
mukaan, voit piirtää veneesi kytken-

täkaavion. Sen voi piirtää tietokoneoh-
jelmalla puhtaaksi ja laminoida veneen 
muiden tärkeiden papereiden joukkoon. 
Katsastuksessa ei ainakaan vielä puutu-
ta sähkökytkentöihin; riittää, kunhan ajo-
valot palavat ainakin katsastushetkellä. 
Veneen kipparin kannatta ehkä uhrata 
muutama ajatus sähkökytkennöille en-
nen veneilykauden alkua. Maasähkö-
asennukset on myös syytä tarkistaa. Jos 
sinulla ei ole virallista venekytkentää, 
on syytä ostaa oman irtojohdon jatkoksi 
oma vikavirtasuoja. 
Helsingin kaupunki haluaa profi loitua 
kesäkaupunkina, jonka rannoilla pienve-
neet viihtyvät.  Koteihin jaetuissa uusien 
asuinalueiden kaavoissa ja hahmotel-
missa kyllä näkyy laitureita ja veneitä. 
Talvisäilytyspaikkoja niissä ei näy. Ran-
toja kaavoitetaan ja puuttuvat paikat on 
tarkoitus korvata kaupallisilla venehotel-
leilla. Toistaiseksi talvisäilytyspaikkoja 
on saatu Jätkäsaareen. Sitä rakenne-
taan kuitenkin jo kiihtyvällä vauhdilla ja 
pian nekin paikat menevät. 
Venekerhojen vuokrasopimukset ovat 
lyhyitä ja ne pitävät kerhojen toimihen-
kilöt alati valppaina ja vireinä kaupungin 
suuntaan. Liikuntavirasto on suhtautunut 
positiivisesti veneilyharrastukseen, mut-
ta sillä ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa 
Helsingin rantojen kaavoitukseen. Ve-
neilyn arvostusta voisi nostaa se, että 
Hernesaareen saataisiin veneilykeskus, 
joka toimisi myös koulutuskeskuksena. 
Helsinkiläisten venekerhojen yhteinen 
neuvottelukunta Helvene käy tänäkin 
keväänä neuvotteluja meidän kaikkien 
puolesta kaupungin edustajien kanssa. 

Jorma Pilke varakommodori
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Yhdistyksen sääntöjä tulee tarkastella ja tarpeen mukaan muuttaa aika ajoin.
Perinteikkään kerhomme vastuulliset johtohenkilöt ovat menneinä vuosikymmeninä
luoneet toimivan ja selkeän järjestelmän käytännön tarpeisiin. Ajat muuttuvat, ja siksi
nykypäivän tarpeita vastaavia sääntömuutoksia on kaivattu ja valmisteltu jo vuosia.

Sääntömuutoshanke on nyt päässyt jälkimmäiseen vaiheeseensa. Keväällä 2010
tehtiin lukuisia muutoksia mm. yhdistyksen kokousten asioiden käsittelyjärjestykseen
toiminnan joustavoittamiseksi. Nyt käsitellään pääosin jäsenkysymyksiä.

Tärkeimmät johtokunnan esittämät muutokset voimassa oleviin sääntöihin ovat:

- toiminnan tarkoitus
- jäsenet
- johtokunta hallitukseksi
- hallituksen jäsenluku 1+8 sekä uutena 2. varakommodori
- oikeuspaikkapykälä

Väliotsikoinnin ja kirjallisen stilisoinnin on tarkoitus helpottaa sääntöjen luettavuutta.
Jokaisen jäsenen edellytetään tutustuvan sääntöihin kerhoon liittyessään, ei mikään
pieni vaatimus.

Jäsenasioissa kantava ajatus on nuorten jäsenten tukeminen, koska heissä on (ker-
honkin) tulevaisuus. Ainaisjäsenyys poistetaan. Perhejäsenyys korvataan puoliso ja 
nuorisojäsenyyksillä. Nuorisojäsen pääsee jo viidessä vuodessa varsinaiseksi jäse-
neksi, ilman liittymismaksua, täytettyään 18 v. Nyt kannattaa perheissä miettiä tosis-
saan lasten mukaan ottamista veneilyyn myös jäsenyyden kannalta. Ainakin se on
edullisempaa kuin koskaan!

Timo Wiiala
Sääntötyöryhmä pj

SÄÄNTÖMUUTOKSET
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KOKOUSKUTSU
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Aika  Tiistai 24.4.2012 alkaen kello 19.00

Paikka   HVK:n kerhorakennus 
  Rajasaarenpenger 6
  00250 Helsinki

Käsiteltävät asiat

1.Kokouksen avaus
2.Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kevätkokouksessa valitaan kokoukselle:

3.valitaan kokoukselle puheenjohtaja
4.valitaan kokoukselle sihteeri
5.valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa
6.valitaan kokoukselle kaksi ääntenlaskijaa

Esitellään edelliseltä toimintakaudelta:

7.toimintavuoden 2011 toimintakertomus ja tilinpäätös
8.tilintarkastajien lausunto yhdistyksen tileistä ja hallinnosta toimintavuodelta 2011

Päätetään:

9.tilinpäätöksen vahvistamisesta
10.vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
11.yhdistyksen sääntöjen § 5:ssä tarkoitetuista maksuista (2012)
12.toimintasuunnitelma ja talousarvio tilikaudeksi (2012)

Käsitellään:

13.johtokunnan esitys yhdistyksen sääntöjen muutoksiksi, 1. käsittely

14.muut johtokunnan tai jäsenten esittämät asiat, ei kuitenkaan sellaisia, joista mai-
nitaan voimassa olevan yhdistyslain 23 §:ssä, mikäli niistä ei ole kokouskutsussa 
mainittu.
  
15.Kokouksen päättäminen

Kahvitarjoilu!
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Humallahden Venekerho – 
Hummelvikens Båtklubb HVK ry:n säännöt

      ESITYS 
03.4.2012

1 § Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

Yhdistyksen nimi on Humallahden Vene kerho - Hummelvikens Båtklubb HVK ry ja kotipaikka 
Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen kieli on suomi.
 
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yh dyssiteenä jäsentensä veneilyharrastuksessa sekä 
kehittää ja edistää jäsentensä vesil lä liikkumisen tietoja ja taitoja.

2 § Tarkoituksen toteutus

Yhdistys on yleishyödyllinen yhdistys, joka voi ilman välitöntä voiton tai talou delli sen ansion 
hankkimista jäsenil leen harjoit taa heille tarkoitettua huoltoa sema-, kahvi la-, vuokraus- ja muu-
ta vastaavaa toimin taa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa jäsenille ja heidän 
veneilleen tarpeellista satama-, retkisaari- ja telakkatoimintaa, järjestää ko kouksia, luento-
ja, esitelmä- ja juhlatilai suuksia sekä veneily- ja merenkulkutaitojen kehittämi seen täh täävää 
muuta toimintaa. 

3 § Lahjoitukset ja omistusoikeudet

Yhdistys on oikeutettu ottamaan vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä omista maan kiin-
teää ja irtainta omaisuutta.

4 § Jäsenet

Yhdistyksen jäsenet ovat joko jäseni ä, puolisojäseniä, nuorisojäseniä, ainaisjäseniä, kunnia-
jäseniä, kutsuttuja jäseniä tai kannattajajäseniä.

Kaikkien jäsenten jä seneksi pääsyn edellytyksenä on sitoutumi nen noudattamaan yhdistyk-
sen sääntöjä. Jäsenen hyväksyy yhdistyksen hallitus. Jä seneksi pääsy edellyttää lisäksi hy-
väksytyn liittymismaksun suo rit ta mis ta.

Jäsen on yhdistyksen varsinainen jäsen, joka maksaa hyväksytyn liittymismaksun sekä vuo-
simaksut.

Ainaisjäseneksi voi siirtyä ennen näiden sääntöjen voimaantuloa yhdistyksen jäseneksi tullut 
henkilö ilmoittamalla asiasta hallitukselle ja maksamalla ainaisjäsenmaksun. Henkilö, joka 
on ollut yhtäjaksoisesti 25 vuotta jäsenenä ja on tullut yhdistyksen jäseneksi ennen näiden 
sääntöjen voimaantuloa, pääsee kuitenkin ainaisjäseneksi maksamatta ainaisjäsenmaksua.
Henkilö, joka on ollut yhtäjaksoisesti yhteensä 25 vuotta puoliso- tai nuorisojäsenenä ja jä-
senenä, josta vähintään 10 vuotta varsinaisena jäsenenä, ja on liittynyt yhdistykseen ennen 
näiden sääntöjen voimaantuloa, pääsee niin ikään ainaisjäseneksi maksamatta ainaisjäsen-
maksua.

Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua hallituksen esityksestä erityisen ansioituneen 
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jäsenensä. Muilta osin yhdistyksen myöntämistä huomionosoituksista määrätään yhdistyksen 
kokouksen vahvistamassa huomionosoitusohjesäännössä.

Puolisojäseneksi voidaan hyväksyä jäsenen, ainaisjäsenen tai kunniajäsenen puoliso. Puo-
lisojäsen voi ilmoittamalla asiasta hallitukselle milloin tahansa siirtyä jäseneksi maksamalla 
hyväksytyn liittymismaksun tai, jos hän on liittynyt yhdistykseen ennen näiden sääntöjen voi-
maantuloa, ainaisjäseneksi maksamalla hyväksytyn liittymismaksun ja ainaisjäsenmaksun. 
Hallitus toteaa puolisojäsenen siirtyvän vuosijäseneksi henkilön oltua puolisojäsenenä yhtä-
jaksoisesti yhteensä 25 vuotta. Puolisojäsenyys on voimassa niin kauan kuin jäseneksi hy-
väksymisen edellytykset ovat voimassa.

Nuorisojäseneksi voidaan hyväksyä jäsenen, puolisojäsenen, ainaisjäsenen tai kunniajäse-
nen alle 19-vuotias lapsi. Nuorisojäsenyys lakkaa nuorisojäsenen täyttäessä 29 vuotta. Täysi-
ikäinen nuorisojäsen voi, oltuaan nuorisojäsen vähintään 5 vuotta, ilmoittamalla asiasta hal-
litukselle milloin tahansa siirtyä jäseneksi tai, jos hän on liittynyt yhdistykseen ennen näiden 
sääntöjen voimaantuloa, ainaisjäseneksi maksamalla hyväksytyn ainaisjäsenmaksun. 

Kannattajajäseneksi voi johtokunta hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa kannat-
taa ja tukea yhdistyksen toimintaa.

Hallitus voi kutsua yhdistyksen jäseneksi henkilön, joka on veneilyn puitteissa tai yhteiskun-
nallisesti ansioitunut. 

Yhdistyksen kaikista jäsenistä pidetään luetteloa, johon merkitään heitä koskevat tiedot.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

5 § Jäsenmaksut

Vuosittain suoritettavan jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun samoin kuin seuraavana 
vuonna voimassa olevan ainaisjäsenmaksun ja liittymismaksun päättää syyskokous.  Jäse-
nen ja puolisojäsenen jäsenmaksu on samansuuruinen.  Nuoriso- ja kannattajajäsenmaksu 
voi olla erisuuruinen kuin jäsenen ja puolisojäsenen jäsenmaksu.  Puolisojäsenen liittymis-
maksu on neljä (4) prosenttia pienempi jokaista vuotta kohti, jolta hän on siihen mennessä 
maksanut jäsenmaksun. Ainais-, kunnia- ja kutsujäsenet ovat vapautetut vuosittaisesta jäsen-
maksusta.

Jäsenille tarjotuista palveluista perittävistä maksuista päättää kevätkokous.

Hallitus voi perustellusta anomuksesta myöntää lykkäystä vuosittaisesta jäsenmaksusta jä-
senelle.

6 § Ohjesäännöt, laituripaikat ja veneluettelot

Yhdistyksen kokous voi hallituksen ehdotuksesta vahvistaa jäsenten noudatettavaksi järjes-
tys-, satama-, telakointi-, laituripaikka-, palvelu- ja maksuperuste yms. ohjesääntöjä.

Yhdistys voi antaa laituripaikan varsinaiselle jäsenelle, ainaisjäsenelle ja kunniajäsenelle.  
Saadakseen laituripaikan veneelleen jäsenen pitää vuosittain katsastuttaa se yhdistyksen 
vahvistaman katsastusohjesäännön mukaan. Yhdistyksen varsinaisen jäsenen, ainaisjäse-
nen ja kunniajäsenen hallinnassa olevalla, katsastetulla veneellä on yhdistyksen retkisataman 
käyttöoikeus.

Kaikista yhdistyksen laituripaikan saaneista veneistä sekä kaikista yhdistyksen toimesta kat-
sastetuista veneistä pidetään luetteloa, johon merkitään näitä koskevat tiedot. Luetteloa pi-
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detään myös muista yhdistyk selle ilmoitetuista yhdistyksen jäsenten katsastetuista veneistä.

7 § Jäsenyydestä eroaminen

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, il moittakoon asian kirjallisesti hallitukselle tai sen pu-
heenjohtajalle tai suullisesti yh distyksen kokouksen pöytäkirjaan, jol loin hän vapautuu kaikista 
muista velvolli suuk sista paitsi erääntyneiden maksujen suorit tamisesta. 

8 § Jäsenyydestä erottaminen

Yhdistyksen hallituksella on oikeus erot taa jäsen, joka on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, 
joihin hän yhdistykseen liit tymällä on sitoutunut, tai jos hän menette lyllään yhdistyksessä tai 
sen ulkopuolella on huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa tai muuten toiminut yh-
distyksen vahvistamien sääntöjen vastaisesti. 

Jos jäsen on tyytymätön yhdistyksen hallituksen häntä koskevaan erottamispäätök seen, hän 
voi saattaa erottamispäätöksen yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi. Vaatimus tästä on esi-
tettävä hallitukselle kirjallisesti viimeistään seitsemän (7) päi vän kuluessa siitä kun hän on 
saanut tiedon erottamispäätöksestä.

Jos vaatimusta ei esitetä em. järjestyksessä, tulee erottamispäätös voimaan heti määrä ajan 
päätyttyä, mutta muussa tapauksessa katsottakoon jäsen yhdistyksestä erotetuksi vasta sit-
ten, kun yhdistyksen kokous on erottamispäätöksen vahvistanut.

Yhdistyksen jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä, jos hän on jättänyt jäsen maksunsa 
maksamatta tai ainaisjäsen ei ilmoittaudu osoitetietojen tarkistuksen tai muussa yhteydessä. 
Jäsenyys päättyy vuoden päättyessä, mikäli jäsen maksu ei siihen mennessä ole tullut yhdis-
tyksen pankkitilille.

9 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu pu heenjohtaja 
(kommodori) ja kahdeksan jäsentä. Puheenjohtaja ja muut jäse net valitaan kahdeksi vuodek-
si kerrallaan siten, että vuosittain puolet on erovuorossa. Hallituksen jäseneksi voidaan valita 
vain varsinainen jäsen, ainaisjäsen tai kunniajäsen.

Erovuo rossa olevat hallituksen jäsenet voidaan valita uudel leen. Puheenjohtaja voidaan valita 
yhtäjaksoisesti enintään kolmeksi kaksivuotiskaudeksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan 1. varapu heenjohtajan (1. varakommodorin), 2. varapuheen-
johtajan (2. varakommodorin), satamakapteenin sekä sih teerin ja rahastonhoitajan. Yhdistyk-
sen kokous voi kuitenkin päättää, että satamakapteenin, sihteerin ja rahastonhoitajan tehtä-
viä hoitamaan pyydetään hallitukseen kuulumaton henki lö, jolla on hallituksen kokouksissa 
läsnä olo- ja puheoikeus.

10 § Hallituksen kokoontuminen

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa 1. tai 2. varapuheenjohtajan 
kutsusta. Kokous on myös kutsuttava kool le aina, milloin vähintään kaksi (2) hallituksen jä-
sentä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kir jal li sesti vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, 
kun puheenjohta ja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä jäsentä on läsnä.
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11 § Toimikunnat

Yhdistyksen kokous voi velvoittaa hallituksen asettamaan toiminta- ja tilikaudeksi toimikuntia 
huolehtimaan hallituksen valvonnassa eri osa-alueiden toiminnasta. Yhdistyksen kokous voi 
vah vistaa toimikunnille hallituksen ehdotuk ses ta tarpeel li sik si katsomiaan ohjesääntö jä.

12 § Kevätkokous

Kevätkokouksessa valitaan kokoukselle:

1. puheenjohtaja
2. sihteeri
3. kaksi pöytäkirjantarkastajaa
4. kaksi ääntenlaskijaa

esitellään edelliseltä toimintakaudelta:
 
5. toimintakertomus ja tilin päätös
6. tilintarkastajan lausunto tileistä ja hallinnosta

päätetään:

7. tilinpäätöksen vahvistami ses ta
8. vastuuvapauden myöntämi sestä tilivelvollisille
9. 5 §:n 2. kappaleessa tarkoitetuista maksuista
10. toimintasuunnitelma ja talousarvio toiminta- ja tilikau dek si 

käsitellään:
 
11. hallituksen tai jäsenten esittämät asiat, ei kuitenkaan sellaisia, joista mainitaan voimassa 
olevan yhdistyslain 23 §: ssä, mikäli niistä ei ole kokouskutsussa mainittu.

13 § Syyskokous
 
Syyskokouksessa valitaan kokoukselle:

1. puheenjohtaja
2. sihteeri
3. kaksi pöytäkirjantarkastajaa
4. kaksi ääntenlaskijaa

valitaan seuraavalle toimintakaudelle:

5. puheenjohtaja (kommodori)
6. hallituksen jäsenet ero vuoroisten tilalle
7. tilintarkastaja ja tälle varamies

päätetään:

9. jäsenmaksun, nuorisojäsenmaksun, kannattajajäsenmaksun sekä jäsenten, puoliso- ja 
nuorisojäsenten liittymismaksun suuruudesta
10. niistä mahdolli sista toimikunnista, jotka hallitus velvoitetaan 11 §:n perusteella asettamaan
11. mahdollisista kokous kut sujen ilmoitusvälineistä

käsitellään:

12. hallituksen tai jäsen ten esittämät asiat, ei kuitenkaan sellaisia, joista mainitaan voimassa 
olevan yhdistyslain 23 §: ssä, mikäli niistä ei ole kokouskutsussa mainittu.
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14 § Päätösvalta

Yhdistyksen kokouksissa käyttävät päätän tä valtaa viisitoista (15) vuotta täyttäneet, henkilö-
kohtaisesti läsnä olevat, jäsenmak sunsa suorittaneet jäsenet, ainaisjäse net, kunniajäsenet, 
puolisojäsenet ja nuorisojäsenet. Äänes tykset toimitetaan avoimesti, ellei ole ky seessä henki-
lövaali, joka suori tetaan aina suljetuin lipuin. Milloin vähintään kaksi yhdistyksen jäsentä sitä 
vaatii, toimitetaan muukin äänestys suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee pu-
heenjohtajan ääni paitsi vaaleissa ja lippuäänestykses sä, joissa ar pa ratkaisee. Kokouksessa 
tehtyjä ehdotuksia ei tarvitse kannattaa, jotta ne tulisivat huomioonotetuiksi.

15 § Yhdistyskokousajat ja –kutsut

Yhdistys kokoontuu kevätkokoukseen huhtikuussa ja syyskokoukseen marras kuussa. Ylimää-
räinen kokous voi daan kutsua koolle hallituksen päätöksellä tai kun vähin tään 1/10 yhdistyk-
sen jäsenistä hallitukselta vaatii sen ko koon  kutsumista käsittelemään ilmoitettua asiaa. 

Kokouskutsu julkaistaan yhdistyksen ilmoi tustaululla ja sen lisäksi yhdistyksen tiedo-
tuslehdessä tai yhdistyksen syyskokouksen päättämässä tiedotusvälineessä.

16 § Toiminta- ja tilikausi

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalen terivuosi. Tilinpäätöksen on oltava val miina viimeis-
tään 15. maaliskuuta jätettäväksi tilintarkastajalle, jonka on annettava lausuntonsa hallituksel-
le vii meistään 31. maaliskuuta. 

17 § Nimenkirjoitus

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjoh taja ja 1. tai 2. varapuheenjohtaja yhdessä tai joku 
heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoi tajan kanssa. 

18 § Sääntöjen muuttaminen

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos niitä kannattaa kahdessa vähintään kahden 
viikon väliajoin pidettävässä ko kouksessa vähintään 3/4 kaikista äänestyk sessä annetuista 
äänistä. 

19 § Yhdistyksen purkaminen

Päätöksiin, jotka tarkoittavat yhdistyksen purkamista, vaaditaan 4/5 yhdistyksen ko kouksessa 
annetuista äänistä ja päätös on vahvistettava seuraavassa, aikaisintaan kuukauden kuluttua 
pidettävässä yhdistyk sen kokouksessa vähintään samansuurui sella ääntenenemmistöllä.

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, joutuu sen omaisuus Suomen meripelastus työn tai 
yhdistyksen viimeisen kokouksen päättämän tahon hyväksi.

20 § Oikeuspaikka

Näiden sääntöjen soveltamisesta ja muista yhdistyksen toiminnoista johtuvat riita-asiat käsit-
telee ensimmäisenä oikeusasteena Helsingin Käräjäoikeus, elleivät riidan osapuolet pääse 
asiassa sovintoon.

21 § Yhdistyslain määräykset

Muissa suhteissa noudatettakoon kulloin kin voimassa olevan yhdistyslain määräyk siä.

(Nämä säännöt on rekisteröity yhdistysre kisteriin xx.xx.201x.)
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YLIMÄÄRÄINEN YHDISTYKSEN KOKOUS

Aika  Tiistai 8.5.2012 alkaen kello 20.00

Paikka   HVK:n kerhorakennus 
  Rajasaarenpenger 6
  00250 Helsinki
 
Käsiteltävät asiat

1.Kokouksen avaus
2.Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksessa valitaan kokoukselle:

3.puheenjohtaja
4.sihteeri
5.kaksi pöytäkirjantarkastajaa
6.kaksi ääntenlaskijaa

Käsitellään:

7.johtokunnan esitys sääntömuutoksiksi, 2. käsittely
  
8.Kokouksen päättäminen

Kahvitarjoilu!

KOKOUSKUTSU
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SATAMAKAPTEENIN TERVEISET
Jäätä ja lunta on vielä Humallahden pohjukassa, mutta sillan tuolla puolen meri on jo 
jääpeitteestä vapaana! Myös Helsingissä ja Tukholmassa on ”messuiltu” ja nyt vaan 
odotellaan kevään kauniita jalämpimiä veneenkunnostusilmoja.

Vartiovuorojen varaus
Vartiovuorojen varauskirja on ollut kerholla 11.3. lukien. Kaikissa jäsenvartiointia 
koskevissa asioissa tulee ottaa yhteyttä Markku Riekkiseen, hän aloitti vartioinnista 
vastaavana vuoden alusta (puhelinnumero löytyy listalta toimihenkilöt 2012).

Siisteys kerhon telakointialueilla
Kunhan kevät etenee ja veneitten kunnostukset toden teolla alkavat, niin muistakaa, 
että jätteet viedään niiden omiin astioihin ja oikeille paikoille. Pitäkäämme yhdessä 
kentät siisteinä, jotta antaisimme hyvän kuvan niin kaupungille kuin ympäristössä 
asuville ja Merikannontiellä kulkeville. Ja olisihan se itsellekin viihtyisämpää!

Laituripaikkavaraukset
Määräaikaan mennessä laituripaikkavarauksia tuli n. 150, joten petrausta on tapah-
tunut viimevuosiin nähden. Mutta edelleen on paljon niitä, jotka ”unohtavat” tämän 
satamatoimistolle niin tärkeän varauksen toimittamisen joko sähköpostilla tai pudot-
tamalla sen kerhorakennuksen postilaatikkoon. Tämä unohdus saattaa merkitä sitä, 
että mahdollisille uusille jäsenille, jotka toisivat myös veneen, pitää ”myydä ei oota”. 
Ehkäpä pieni ”keppi” olisi paikallaan (vaikkapa laituripaikkamaksun tuplaaminen, jos 
isosali idean hyväksyisi), jollei varausta tehdä ajoissa. Ei ole satamakapteenin asia 
soitella varausten perään! Lisäksi edelleenkin varauksissa on mainintoja, että ”paik-
ka ja tiedot entiset”. Se ei ainakaan kevään paikkajakoja helpota! Toivomus olisi-
kin, että lomakkeet täytetään huolellisesti ja niihin merkitään kaikki pyydetyt tiedot 
(myöskin tiedot vakuutusyhtiöstä).

Ja ne veneiden mitat…, yrittäkää nyt muistaa omien veneiden mitat, ne kun löytyvät 
rekisteriotteesta tai kauppakirjasta tai itse mitattuina, jos vene on ns. omavalmiste.

Veneiden yhteislaskut
ovat rientolistan mukaiset ja sammutinhuolto tulee kumpanakin veneiden laskupäi-
vänä. Tänä vuonna pyrimme kehittämään laskupäivien sujuvuutta siten, että venei-
den laskut jaetaan kahteen ryhmään siten, että I-ryhmä aloittaa kello 8.00 ja II-ryhmä 
aloittaa kello 11.00. Jako tehdään veneen telakka-alueella olevan sijainnin perusteel-
la. Laskuaika ilmoitetaan jäsenille, jotka ovat varanneet laskun kerhorakennuksen
ilmoitustaululla olevalla varauslistalla määräaikaan mennessä. Varauslista ilmestyy 
ilmoitustaululle n. 2 viikkoa ennen laskua. Ellei varausta ole lainkaan tehty, lasketaan 
vene vasta vesillelaskun varanneiden jälkeen.

Keväisiä veneen kunnostuksia odotellen ja tapaamisiin

Juha Tynell   Henrik Westerholm
satamakapteeni   telakkamestari
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HVK:n sähköpostiosoitteet
Vuoden alussa HVK:n sähköpostiosoitteistoa yksinkertaistettiin ja sähköpostiosoit-
teiden määrää vähennettiin. Alla toimivat sähköpostiosoitteet ja niihin lähetettyjen 
sähköpostiviestien vastaanottajat.

Kommodori
kommodori@humallahdenvenekerho.fi 
HVK:n kommodori Antti Tamminen

Kerhon sihteeri, jäsen- ja venerekisterit sekä laskutus
sihteeri@humallahdenvenekerho.fi 
Eija Aronniemi

Johtokunnan asiat
johtokunta@humallahdenvenekerho.fi 
Kommodori Antti Tamminen, varakommodori Jorma Pilke, Mika Kouki, Paula Laa-
sonen, Pekka Lieppinen, Seppo Mäkinen, Hannu Seppänen, Juha Tynell, Henrik 
Westerholm, Timo Wiiala, Eija Aronniemi.

Satama, telakointialue, venepaikat, talvitelakointipaikat
satama@humallahdenvenekerho.fi 
Satamakapteeni Juha Tynell, telakkamestari Henrik Westerholm, jäsenvartiointi 
Markku Riekkinen, sihteeri Eija Aronniemi

Veneiden katsastukset
katsastus@humallahdenvenekerho@fi 
Katsastustoimikunnan puheenjohtaja Raimo Lamminen, sihteeri Eija Aronniemi

Tontin ja rakennusten hoito ja ylläpito
kiinteistö@humallahdenvenekerho@fi 
Kiinteistötoimikunnan puheenjohtaja Hannu Seppänen, Gustav Broman, Antti Tamminen.

Kerhon juhlatilan vuokraus
sihteeri@humallahdenvenekerho.fi
HVK:n sihteeri Eija Aronniemi

Hästön retkisaarta koskevat asiat
saari@humallahdenvenekerho@fi 
Saaritoimikunnan puheenjohtaja Mika Kouki, Hannu Seppänen, Eija Aronniemi

HooVeeKoo-lehti, nettisivut, Facebook-ryhmä
tiedotus@humallahdenvenekerho.fi 
Julkaisutoimikunnan puheenjohtaja Jorma Pilke, sihteeri Eija Aronniemi, Tua Kyrk-
lund, Lauri Seppänen.

Talousasiat
talous@humallahdenvenekerho.fi 
Rahastonhoitaja Mauri Väänänen, Antti Tamminen, Eija Aronniemi
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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011

Vuosi 2011 oli vuonna 1953 perustetun Humallahden Venekerho – Hummelvikens 
Båtklubb ry:n 58. toimintavuosi.

Jäsenistö

Yhdistyksen jäsenmäärä on kääntynyt pienoiseen nousuun, vuoden 2012 alkupäivi-
nä jäsenmäärä oli 619. Jäsenhankinta oli toimintavuonna erittäin onnistunutta, sillä 
yhdistykseen liittyi peräti 39 uutta jäsentä.

Purjehduskausi

Purjehduskausi avattiin perinteisesti vapunpäivänä 1.5.  Kommodorin Antti Tammi-
sen vappupuheen jälkeen HVK:n lippu ja yhdistyksen lippumerkillä varustettu isän-
nänviiri nostettiin lipputankoon. Paikalla oli jälleen runsaasti yhdistyksen jäseniä (lä-
hes 50) – liekö huhu kiirinyt, että kerholla saattaa olla tarjolla muutakin kuin kahvia!  
Vappubrunssi oli todella maittava ja kahvin kera tarjottu vadelmakakku hyvää, mistä 
jälleen kiitokset yhdistyksemme jäsenelle Hannu Borgenströmille.
 
Purjehduskausi päättyi lipunlaskuun sunnuntaina 23.10. Kolean syyssään vuoksi 
paikalla oli tusinan verran jäseniä.

Kevätkokous

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 24.2.2011. Läsnä kokouksessa oli 23 yh-
distyksen äänivaltaista jäsentä. Kokouksessa päätettiin mm. tilinpäätöksen vahvis-
tamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille sekä vahvistettiin joh-
tokunnan esityksestä satamaohjesääntö, vartiointiohjesääntö, katsastusohjesääntö, 
saariohjesääntö ja saaren saunaohjesääntö sekä kalastusohjesääntö saarelle.    Ke-
vätkokouksen puheenjohtajana toimi Lauri Seppänen. 

Syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 29.11.2011.  Läsnä oli 29 yhdistyksen ääni-
valtaista jäsentä.
Edellisenä vuonna yhdistyksen kokouksissa hyväksyttyjen ja 5.5.2011 PRH:ssa re-
kisteröityjen sääntöjen tultua voimaan syyskokouksessa ei käsitelty vuoden 2012 
maksuehdotusta, talousarviota eikä toimintasuunnitelmaa vaan ne käsitellään uu-
den johtokunnan valmistelun jälkeen kevätkokouksessa huhtikuussa 2012. Koko-
uksen asialistalla olleessa johtokunnan jäsenten valinnoista äänestettiin pariinkin 
otteeseen, mutta johtokuntaan saatiin uudet jäsenet valittua.
Kokouksen puheenjohtajana toimi Lauri Seppänen.



15HooVeeKoo 2•2012

Toimihenkilöt 2011
Johtokunta
  Antti Tamminen  puheenjohtaja
  Jorma Pilke   varapuheenjohtaja
  Mauri Väänänen rahastonhoitaja
  Juha Tynell   satamakapteeni
  Eija Aronniemi  sihteeri
  Jari Kahila
  Mika Kouki
  Mikko Niini
  Henrik Westerholm
  Timo Wiiala    
  Johtokunta kokoontui toimintavuoden aikana 13 kertaa.  

Tilintarkastajat 
  Pauli Aaltosen tilintarkastusyhteisö (tilintarkastaja)  
  Rauni Liikanen (HVK; toiminnantarkastaja)
  varalla
  Päivi Ollila (Pauli Aaltosen tilintarkastusyhteisö)
  Antti Naski (HVK; toiminnantarkastaja)

Satamatoimikuntakunta 
  Juha Tynell   satamakapteeni
  Eija Aronniemi  satamasihteeri
  Henrik Westerholm johtava telakkamestari  
  Pertti Kansikas  1. telakkamestari 
  Pekka Marttila  2. telakkamestari
  Harri Kinnunen  3. telakkamestari
  Henrik Westerholm vartiointipäällikkö

Kiinteistötoimikunta
  Hannu Seppänen puheenjohtaja
  Gustav Broman
  Juha Tynell
  Henrik Westerholm
  Kerhotilan vuokraus  Eija Aronniemi

Saari- ja kalastustoimikunta
  Mika Kouki  puheenjohtaja
  Jukka Ilmarinen
  Jari Kahila
  Hannu Seppänen
  Henrik Westerholm  (kalastusasiat)
  Timo Wiiala



16 HooVeeKoo 2•2012

Julkaisutoimitus 
  Jorma Pilke  puheenjohtaja ja päätoimittaja
  Eija Aronniemi  toimituksen sihteeri
  Katri Hämäläinen lehden taitto
  Lauri Seppänen
  Tua Kyrklund-Tamminen 

Kahvilatoimikunta 
  Eira Lamminen  puheenjohtaja
  Rauni Liikanen
  Eija Aronniemi

Katsastustoimikunta 
  Raimo Lamminen puheenjohtaja
  Eija Aronniemi  sihteeri
  Gustav Broman
  Jan Hedman
  Mika Kansikas
  Pertti Kansikas
  Jori Kosonen
  Hannu Seppänen
  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
  Eeva-Leena Pokela
  Johanna Kahila
  Linda Strömberg
  Antti Tamminen
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Sääntötyöryhmä
  Timo Wiiala  puheenjohtaja
  Eija Aronniemi
  Jorma Pilke
  Antti Tamminen
  Juha Tynell
  Mauri Väänänen

HVK 60 vuotta -juhlatoimikunta
  Antti Tamminen puheenjohtaja
  Eija Aronniemi
  Tua Kyrklund-Tamminen
  Eeva-Leena Pokela
 
Kotisatama

Kotisataman ovien ja porttien lukot vaihdettiin maaliskuussa.  Uusiin lukkoihin tilattiin 
myös Abloyn uusia elektronisia avaimia.  Hyvä puoli vaihdoksessa on ainakin se, 
että jos avain häviää, niin se voidaan poistaa käytöstä ilman että kaikkia lukkoja ja 
avaimia tarvitsee vaihtaa.  Nyt aukeavat ovet pienen ”piippauksen” jälkeen ja pieniä 
alkukäynnistysongelmia lukuun ottamatta uudet avaimet ovat toimineet hyvin.

Luminen ja kylmä talvi olivat vaurioittaneet ponttonilaitureita sekä eteläisellä että 
pohjoisella laiturialueella, mutta Liikuntaviraston miehet kävivät ne korjaamassa so-
pivasti ennen virallisen purjehduskauden alkua.
 
Telakointialueiden kevätsiivoustalkoot pidettiin maanantaina 6.6.  ja syksyn ”pukki-
talkoot” maanantaina 12.9.  Kummassakin tilaisuudessa oli mukana ihan kiitettävästi 
talkoolaisia, mutta aikaisempien vuosien tapaan muutama ”unohtaminenkin” merkit-
tiin tiedoksi (läsnäolokuittaus tehdään kahvilassa olevaan listaan  kello 18 jälkeen  ja 
laskut ”unohtamisista” lähtevät tämän listan mukaan).

Veneiden yhteislaskut järjestettiin keväällä 7.5. ja 22.5. Telakointialueelle pohjois-
rantaan oli myös järjestetty mahdollisuus sammuttimien tarkastuksiin kumpanakin 
yhteislaskupäivänä.

Syksyn yhteisnostopäivät olivat 1.10. ja 15.10.  Paikalla oli ammattitaitoiset pesijät 
niille halukkaille, jotka halusivat veneidensä pohjat heti puhtaiksi.

HVK:n käytössä olevista 250 laituripaikasta (A-laiturin 17 paikkaa otettiin kerhon 
omaan käyttöön keväällä) käytössä oli 207 laituripaikkaa, joista muutama oli ns. pät-
käpaikalla (veneet tarvitsivat laituripaikkaa vain muutamaksi viikoksi ennen muualla 
siirtymistä tai tulivat laituriin vasta syksyllä) – niinpä laitureiden käyttöaste nousi hie-
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man päälle 80 %.   Vapaita venepaikkoja oli edelleen runsaasti B ja C – laitureissa, 
isoimmille veneille tarkoitetut paikat olivat lähes täynnä. 

Sataman lokasäiliön liittämisestä kaupungin verkostoon aloitettiin neuvottelut kau-
pungin ja Helsingin Melontakeskuksen välillä. Imutyhjennyslaitetta korjattiin parikin 
kertaa.  E-laiturin sähköjen kanssa oli ongelmia, korjausta aloitettiin jo alkutalvesta, 
mutta työ saatetaan päätökseen tulevalla kaudella.  

Pohjoispuolen telakointialueella oli telakoituja veneitä 97.

Satamassa oli jäsenvartiointi 17.4. ja 23.10. välisenä aikana. Muutamia unohduksia 
jäsenvartioinnissa jälleen oli, mutta näistä velvollisuuksien laiminlyönneistä lähetet-
tiin jälleen ”isonsalin” päätöksen mukaisesti sanktiolaskuja.

Kiinteistö / kahvila

Kiinteistön siivous hoidettiin kerran kuukaudessa sekä ennen yksityistilaisuuksia 
ulkopuolisen yrittäjän voimin. Kesän vartiovuorojen aikana yövartijat ovat pitäneet 
kiitettävästi huolta kerhorakennuksen yleisilmeestä, mistä johtokunta haluaa esittää 
heille kiitokset.  Yhteisestä omaisuudesta tulee kaikkien kerholaisten pitää huolta.

Kerhorakennusta vuokrattiin edelleen jäsenistön juhlien pitopaikaksi (21 kertaa).

Kevät- ja syyskokousten, lipunnosto- ja laskutilaisuuksien sekä muiden satamatoi-
mintaan liittyvien tilaisuuksien lisäksi kerhorakennuksessa vietettiin myös muita rien-
tolistalla olleita HVK:n omia tilaisuuksia.

Myös Helveneen kommodorikokous pidettiin toukokuussa HVK:n kerhorakennuksessa.
 
Kahvilan toimintaa jatkettiin edelleen vapaaehtoisvoimin entisellä porukalla.  Lisäksi 
talkoopäivinä kahvin keitossa ja voileipien teossa olivat mukana myös Airi Mallén ja 
Liisa Savunen. 

Rajasaaressa pidettiin jälleen syyskuussa TV-Nelosen järjestämä ilotulituksen SM 
–kilpailu.  Tieto tapahtumasta tuli tällä kertaa ajoissa, niinpä saatiin organisoitua kah-
vilaan nyyttikestit.  Väkeä riitti ja pöydät notkuivat herkuista. 

 Hästön retkisatama ja kalastus

Jäät lähtivät hieman edellistä vuotta aiemmin, joten satamakirjaan ilmestyi ensim-
mäinen merkintä vappua viettävistä kerholaisista.  Tosin ensimmäinen merkintä oli 
Aioloksen käynti 21.4. Varsinainen purjehduskausi alkoi totutusti vasta vesillelasku-
jen jälkeen. Salkoon nostettiin myös vappupäivänä isännän viiri purjehduskauden 
alkamisen merkiksi.
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Perinteisillä siivoustalkoilla toukokuun viimeisenä lauantaina siivottiin jälleen kerran 
saaren rannat, vessat, grillit ja tuparakennus.  Vahinko vain, että venekuntien määrä 
siivousviikonloppuna on pysynyt vakiona eli noin kymmenessä venekunnassa. Edel-
leen on mietinnässä, että saaressa ahkerasti vierailevat ja pidempiä aikoja viettävät 
venekunnat tulisi velvoittaa osallistumaan siivoustalkoisiin!

Polttopuita oli jälleen tilattu lavallinen mantereen puoleisen laiturin läheisyyteen, 
mutta nopeasti ne saatiin kuljetuiksi saareen ja pinoon grillien viereen. 

Saareen ei ollut suunniteltu mitään suurempia kunnostustöitä, pari poijua siirrettiin 
ja jäätalven aiheuttamat laiturivahingot korjattiin.  Myös mantereen puoleista laituria 
korjattiin talkoilla. 

Juhannusta vietettiin perinteiseen tapaan lettukesteillä ja juhannuskokolla. Ilmatkin 
olivat sellaisia tyypillisiä juhannussäitä, välillä satoi ja välillä paistoi.  

Lippukalliorannan grillirakennus on ollut suuressa suosiossa, mutta se tuntuu edel-
leenkin vierailijoilta unohtuvan, että lähin roskis on jokaisen oma vene, eli saaressa 
ei ole jätehuoltoa.

Hästö oli myös valtakunnallisen Köydet Irti – tapahtuman kohde elokuussa.  Varsi-
naisia matkatehtäviä ei tällä kertaa ollut, vaan Hästössä suoritettiin erilaisia maateh-
täviä.  Osanottajiakin oli runsaasti, peräti 16 venekuntaa.  Paras ”meikäläinen” oli 
Siriuksen Paula.  Lisäksi lapsilla oli oma rastitehtävä.  Illalla saunottiin, grillattiin ja 
paistettiin lettuja.  

Syyskuun lopussa vietettiin perinteiset nyyttikestit ja lokakuussa saaressa keitettiin 
lohikeittoa – lohi tosin tälläkin kertaa haettiin Kirkkonummen Prismasta. 

Hästön käyntikertoja oli hieman enemmän kuin edellisenä vuonna, sillä satama-
kirjaan oli 21.4. – 31.10. välisenä aikana kirjattu 550 veneen kipparin ilmoitukset 
(edellisenä vuona määrä 520). Ja vähän tuntuu, että satamakirjamerkinnät joiltakin 
jäseniltä tahtovat unohtumaan.  Saaressa vietettyjen öiden määrää ei edelleenkään 
pystytä laskemaan syystä, että joillakin kippareilla lähtöpäivän merkintä satamakir-
jaan unohtuu.

Kalastajien mukaan saaliit olivat pienehköjä, mutta verkkomerkit olivat kyllä kovassa 
käytössä.  Loppusyksystä saatiin sitten siikaakin.

Hästö -kortteja kirjattiin toimistossa kuitatuiksi 29, jollakortteja 10, ns. sähkökortteja 
27 ja kalakortteja 15. 
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Julkaisutoiminta

Vuodesta 1971 yhtäjaksoisesti (siis jo 41. vuosikerta) ilmestynyttä HooVeeKoo – 
tiedotuslehteä julkaistiin 4 numeroa, joista kolme lehteä ilmestyi tuttuun tapaan ke-
väällä ja yksi lehti marraskuun alussa kokouskutsulehtenä.  Lehden päätoimittajana 
toimi varakommodori Jorma Pilke.

Kerhon kotisivujen ulkoinen ilme muutettiin, mistä onkin tullut erittäin myönteistä 
palautetta.  Sähköpostiosoitteita on saatu kerättyä kiitettävästi, mutta edelleen tuo 
osoite puuttuu niin suurelta osalta jäsenistä, että pääsääntöinen tiedottaminen jat-
kuu edelleen kerhorakennuksessa olevan ilmoitustaulun, netin ja tiedotuslehtien 
välityksellä. Onpa vuoden lopussa saatu kerhon jäsenille oma suljettu fb –sivusto-
kin nopeaa tiedottamista varten (esim. ylimääräiset telakka-alueen siivoustalkoot 
29.11.).

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

Jäsenistölle painatettiin jäsenkortit, mitä jaettiin toimistolta toimistoiltoina.

Katsastustoiminta

Katsastukset suoritettiin Suomen Veneilyliiton katsastusohjeiden mukaan touko-
kesäkuussa torstai-iltaisin. HVK:n katsastustoimikunta suoritti 232 katsastustapah-
tumaa (190 peruskatsastusta ja 42 runkokatsastusta).  Sanktiomaksuista huoli-
matta kerhon laitureissa oli edelleenkin kymmenisen katsastamatonta venettä (tai 
sellaista venettä, joiden katsastuspöytäkirjan kopiota ei ollut toimitettu toimikunnan 
puheenjohtajalle tai sihteerille).  Yhdistyksen sääntöjen § 6 mukaan laituripaikan 
saanti edellyttää veneen katsastamista (ja kevätkokouksen hyväksymän päätöksen 
mukaan katsastamattomasta veneestä laskutetaan laiminlyöntimaksu). Vain kat-
sastetulla 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 koulutusoh-
jelman mukainen Veneilijä -kurssi neljänä iltana eli 22.3., 24.3..3. ja 29.3. sekä 1.4. 
Teoriakokeeseen oli mahdollisuus osallistua 6.4. Lisäksi järjestettiin toukokuussa 
solmukurssi.

Tallinnan tehtiin 9 - 12. kesäkuuta järjestyksessä jo 17. eskaaderiretki (ensimmäinen 
kolmen venekunnan retki Tallinnaan tehtiin jo vuonna 1995).  Tällä kertaa mukana 
oli yhteensä 9 venekuntaa (Erja Antell ja Tindra, Antti Naski  ja Kristina, Markku 
Riekkinen ja Wellamo, Juha-Pekka Niittymaa ja Aquila, Pertti Artjoki ja s/y Mutina, 
Jorma Viita ja  Lilith, Hannu Seppänen ja SiniSimppu, eskaaderin johtaja Raimo 
Lamminen ja  Inka sekä  Henrik Westerholm jaTärna III. Lisäksi mukana oli Lauri 
Seppänen veljensä kanssa. Tulomatkan he tulivat isolla laivalla, yöpyivät hotellissa 
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Piritassa (Annika -vene oli sanonut yhteistyösopimuksen irti) ja palasivat kotisata-
maan Inkan kyydissä. Yhteinen illallinen nautittiin Piritan Top80 – ravintolassa.

Sää suosi mennen tullen, Suomenlahti oli melko tyyntä ja menomatkan auringonlas-
ku jälleen upea.  

Nuorisotoiminta

Kerhon nuoret (ja vähän vanhemmatkin) vierailivat Vantaan Heurekassa lauantaina 
maaliskuun 19. päivänä. Osanottajia vain toivottaisiin lisää. 

Sääntötyöryhmä

Toimintavuoden aikana aloitettiin erilaisten ukaasien, ohjesääntöjen ja sääntöjen 
päivittäminen, säännöt kun on viimeksi käsitelty yhdistyskokouksissa 80 – luvulla. 
Päivitys saatiin valmiiksi keväällä ja uudet ohjesäännöt hyväksyttiin kevätkokouk-
sessa muutamilla pienillä muutoksilla.  Ohjesäännöt ovat luettavissa netissä.

Edustukset muissa järjestöissä

Juhani Kaskeala, SPV:n liittohallituksen puheenjohtaja
Eija Aronniemi, SVEL:n liittohallituksen jäsen (SVEL toimi vielä 3 kk) sekä NKT:n 
asiantuntijajäsen 
Raimo Lamminen; SPV – veneilyturvallisuustoimikunta ja Espoon Meripelastajat ry
Hannu Seppänen; SPV – veneilykoulutustoiminnonvarapuheenjohtaja ja koulutusja-
oksen puheenjohtajaa
Jori Kosonen, SPV – veneilykoulutusjaoksen jäsen
Jorma Pilke, Helvene

HVK:n edustajina SPV:n sääntömääräisissä kokouksissa olivat
Antti Tamminen ja Hannu Seppänen liiton kevätkokouksessa Westendissä 16.4. 
Antti Tamminen ja Hannu Seppänen liiton syyskokouksessa Espoon Hanasaaressa 
20.11. 

Huomionosoitukset

HVK:n standaarit hopealaatalla luovutettiin seuraavasti:
nro 15, Taivallahden Venekerho, 50 v. 
nro 16, Pekka Lieppinen, 50 v., 2.5.
nro 17, Kai Laurila, 60 v., 17.9.

Kiitokset

Johtokunta haluaa vielä kerran kiittää kaikkia vapaaehtoisia toiminnassa mukana 
olleita luottamushenkilöitä ja jäseniä – ilman ahkeria talkoolaisia moni homma jäisi 
tekemättä.
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TULOSLASKELMA
 
Y-tunnus 0222457-7 

 
 

 
 

1.1.2011 1.1.2010
Rahayksikkö EURO - 31.12.2011 - 31.12.2010

 VARSINAINEN TOIMINTA
 Toiminnanala A
      Tuotot 168 671,14 140 092,15
      Kulut
           Muut kulut -105 713,97 -92 706,72
           Kulut yhteensä -105 713,97 -92 706,72
      Toiminnanalan kate 62 957,17 47 385,43

 Varsinaisen toiminnan yhteistuotot ja -kulut
      Kulut
           Henkilöstökulut -5 731,04 -4 247,76
           Poistot -22 631,43 -25 179,86
           Muut kulut -74 662,51 -44 055,76
           Kulut yhteensä -103 024,98 -73 483,38
      Yhteisten erien kate -103 024,98 -73 483,38

 Tuotto-/kulujäämä -40 067,81 -26 097,95

 VARAINHANKINTA
      Tuotot 44 100,00 42 520,00
      Kulut -4 659,43 -925,00

39 440,57 41 595,00

 Tuotto-/kulujäämä -627,24 15 497,05

 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
      Tuotot
           Sijoitustoiminta 115,93 9,82
      Kulut
           Rahoitustoiminta -134,54 -384,19

-18,61 -374,37

 Tuotto-/kulujäämä -645,85 15 122,68

 TILIKAUDEN TULOS -645,85 15 122,68

 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -645,85 15 122,68
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TASE
 
Y-tunnus 0222457-7 

 
 

 
 

Rahayksikkö EURO 31.12.2011 31.12.2010

 V a s t a a v a a

 PYSYVÄT VASTAAVAT

 Aineelliset hyödykkeet
      Maa- ja vesialueet
        Omistuskiinteistöt 42 467,45 42 467,45
      Rakennukset ja rakennelmat
        Omistusrakennukset ja rakennelmat 191 353,81 199 895,46
      Koneet ja kalusto 2 617,09 2 749,00
      Muut aineelliset hyödykkeet 9 560,00 22 777,42
      Aineelliset hyödykkeet yhteensä 245 998,35 267 889,33
      Pysyvät vastaavat yhteensä 245 998,35 267 889,33

 VAIHTUVAT VASTAAVAT
 Vaihto-omaisuus
      Valmiit tuotteet/Tavarat 7 475,30 6 088,11
      Vaihto-omaisuus yhteensä 7 475,30 6 088,11

 Saamiset

 Lyhytaikaiset
      Myyntisaamiset 5 364,04 8 953,80
      Lyhytaikaiset yhteensä 5 364,04 8 953,80

 Rahoitusarvopaperit
      Muut arvopaperit 2 523,82 2 523,82
      Rahoitusarvopaperit yhteensä 2 523,82 2 523,82

 Rahat ja pankkisaamiset 43 508,61 37 319,03
      Vaihtuvat vastaavat yhteensä 58 871,77 54 884,76

 V a s t a a v a a    y h t e e n s ä 304 870,12 322 774,09
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TOIMINTASUUNNITELMA 2012

Yleistä

Vuosi 2012 on vuonna 1953 perustetun yhdistyksen 59. toimintavuosi.

Jäsenmäärää pyritään edelleen nostamaan ja kotisataman laituripaikkojen käyt-
töastetta parantamaan siten, että esimerkiksi pienempien veneiden tarvitsemat 
laituripaikat saataisiin täyteen – isompien veneiden paikat täyttyvät helposti.

Toimikuntiin toivotaan edelleen lisää uusia aktiivisia jäseniä.

Erittäin hyvää ja toimivaa yhteistyötä jatketaan muihin pääkaupunkiseudun vene-
kerhoihin, alan kattojärjestöön Suomen Purjehdus ja Veneilyyn (SPV), eri meripe-
lastusyhdistyksiin sekä muihin alan järjestöihin ja viranomaisiin.

Julkaisutoiminta

Yhtäjaksoisesti jo 41 vuotta ilmestynyttä  HooVeeKoo –tiedotuslehden  julkaisemis-
ta jatketaan totutulla  tavalla siten, että vuoden ensimmäisellä puoliskolla julkais-
taan 3 lehteä ja  marraskuussa julkaistaan vuoden viimeinen numero (numeroissa 
2 ja 4 julkaistaan kokouskutsut ja numerossa 3 jäsen- ja venerekisterit). 

Kotisivujen roolia tiedotuskanavana pyritään selkeästi nostamaan niin, että jäsenet 
löytävät sieltä ajantasaiset säännöt ja ohjeet sekä tietoa ajankohtaisista asioista.

Jäsenistöä pyritään informoimaan tiedotuslehden lisäksi myös kerhorakennuksen 
ilmoitustaulun tiedotteilla ja postitse tarpeen niin vaatiessa.

Kahvilatoiminta

Kahvila pyritään pitämään auki sekä kevään toimistoiltoina että touko-kesäkuun 
katsastusiltoina.  Kahvila on lisäksi avoinna kevään ja syksyn nosto- ja laskupäivi-
nä ja pukkitalkoopäivinä.  Lipunnosto- ja laskupäivinä kahvilassa tarjotaan kahvit 
kaikille läsnäolijoille.

Muista kahvilan aukioloajoista tiedotetaan aina erikseen.

Kerhorakennuksessa pyritään myös järjestämää tarpeen tullen muuta ohjelmaa 
kerholaisille.

Katsastustoiminta

Kaikki kerhon laitureissa olevat veneet tulee olla katsastettu liiton katsastusoh-
jeiden mukaisesti. Myös HVK:lla on omat katsastusohjesäännöt.  Katsastusiltoja 
järjestetään kerhorakennuksessa torstaisin veneiden ensimmäisen virallisen yhteis-
laskun jälkeen touko- ja kesäkuussa.  Runkokatsastukset tulee suorittaa ennen 
veneiden vesillelaskua ja niistä tulee sopia aina henkilökohtaisesti katsastajan 
kanssa.  



25HooVeeKoo 2•2012

Katsastamattomasta veneestä tullaan perimään syyskokouksen hyväksymä kat-
sastuksen laiminlyöntimaksu.

Uusia katsastajia pyritään kouluttamaan ja ns. ”vanhojen” katsastajien tietoja 
päivittämään liiton järjestämissä katsastajakoulutustilaisuuksissa.  Kaikilla HVK:n 
katsastajilla on voimassa oleva liiton katsastajalupa.

Koulutus- ja venematkailutoiminta

Keväällä järjestetään kerholla mahdollisuuksien mukaan veneenkuljettajakurssi 
sekä niihin liittyvät ajokokeet koulutuksesta kiinnostuneille jäsenille. Myös muita 
jäsenistön toivomia kursseja pyritään järjestämään (esim. CEVNI –kurssi  ja VHF-
kurssi), perinteistä toukokuista solmukurssia unohtamatta.

Tallinnan eskaaderiretki pyritään järjestämään jälleen kesäkuussa pari viikkoa 
ennen juhannusta (säävaraus).  

Nuorisotoiminta

Keväällä tehdään retki joko Heurekaan tai Merimaailma SeaLifeen.  Osanottaja-
määrään toivotaan edelleenkin nousua – mukaanhan voi ottaa vaikkapa lapsenlap-
set, jos omat lapset eivät enää halua tulla mukaan.

Solmujen teon oppiminen on myös perinteisesti kevään rientolistalla. Samoin tär-
keitä veneilytaitoja opetetaan perheen nuoremmille apukippareille, mikäli kiinnos-
tusta löytyy.

Saari- ja kalastustoiminta

Perinteinen purjehduskausi alkaa retkisataman siivoustalkoilla toukokuun lopussa. 
Juhannuksena paistetaan lettuja ja mikäli säät sallivat, niin myös juhannuskokon 
polttaminen on ohjelmassa. Syksyllä järjestetään nyyttikestit, mikä on samalla oiva 
tilaisuus tyhjentää veneiden perusruokavarastoa.

Saaressa on aina kesäisin tiedossa erilaista kunnostus- ja huoltotyötä, vaikka 
erittäin paljon jo menneinä kesinä on saatu tehtyä.  Ja tietenkin edelleen pyritään 
pienet huoltotyöt tekemään talkoovoimin, mikäli se suinkin on mahdollista.

Kalastusalueiden vuokraustoimintaa jatketaan aikaisempien vuosien mukaisesti.  
Saaressa käyviä kalastusta harrastavia jäseniä pyritään edelleen opastamaan ja 
valistamaan kalastusalueiden oikeaan ja sopimuksen mukaiseen käyttöön.  Vain 
HVK:n kalastusmaksun maksanut voi kalastaa venekerhon vuokravesillä.

Satama- ja kiinteistötoiminta

Talvitelakointi a pyritään jatkamaan pohjoispuolen telakointialueella (alue toimii 
kesällä myös autojen paikoitusalueena).  Purjehduskauden aikana sekä etelä- että 
pohjoispuolen laiturialueilla on sähkö-, vesi- ja jätehuolto.
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Satama-alueen vartiointi suoritetaan purjehduskauden aikana jäsenvartiona. Varti-
ointivuoron laiminlyönnistä laskutetaan yhdistyksen kokouksen päättämän sanktio-
maksun mukaisesti.

Kerhorakennuksessa vietetään keväällä jäsenistölle tarkoitettuja erilaisia tilai-
suuksia (koulutusillat, toimikuntien jäsenten yhteistapaamiset, uusien jäsenten 
informaatiotilaisuus) sekä ennen joulua  HVK:n oma perinteinen pikkujoulujuhla.  
Kerhorakennusta vuokrataan myös jäsenistölle juhlapaikaksi.

Köydet Irti 2012 -tapahtuma

Valtakunnallista Köydet Irti – veneilytapahtuman järjestämistä jatketaan ja tapah-
tumaan pyritään saamaan uusi mielenkiintoinen ja edellisistä kausista poikkeava 
ohjelma.  

Sääntötyöryhmä

Työryhmä pyrkii saattamaan valmiiksi yhdistyksen sääntöjen päivityksen.

HVK 60 vuotta -työryhmä

Vuonna 2013 yhdistys täyttää 60 vuotta.  Työryhmä on jo aloittanut valmistautumi-
sen juhlavuoteen varaamalla juhlatilan.  Eri oheistapahtumien suunnittelua jatketaan.     

Sininen kortti matkaan ulkomaanreissulle

Suunnittelitpa sitten osallistumista HVK:n Tallinnan eskaaderiin, löhölomaa Tene-
riffalla tai pyöräilymatkaa Ranskan Provencessa niin eurooppalainen sairaanhoi-
tokortti kannattaa pitää matkassa mukana.

Sinisen, lompakkoon mahtuvan kortin avulla voi varmistaa itselleen sairaanhoidon 
äkillisen sairastumisen, sairauskohtauksen ja tapaturman varalta. Kortti varmistaa 
sujuvan hoitoon pääsyn. Hoitomaksu on tällöin sama kuin minkä paikallinen väestö 
maksaisi. Suomen valtio huolehtii lopusta.

Kortin saa Kelasta maksutta parissa viikossa. Kortti tilataan puhelimitse numerosta 
020 692 203 tai osoitteessa www.kela.fi /asiointi. Asiointipalveluun kirjaudutaan 
omilla verkkopankkitunnuksilla.

Lisätietoja kortista ja sairaanhoidosta eri maissa osoitteista www.kela.fi /ehic ja 
www.kela.fi /sairaanaulkomailla.
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RIENTOLISTA 2012
Huhtikuu
Ke-to 11, 12 17.00 Veneilijäkurssi HVK:lla
Su  15 21.00 Jäsenvartiointi alkaa
Ti 17 19.00 Uusien jäsenten infotilaisuus
Ke, to 18-19 17.00 Veneilijäkurssi HVK:lla
Su 15 21.00 Jäsenvartiointi alkaa 
Ti 24 17.30 Johtokunnan kokous
Ti 24 19.00 Yhdistyksen kokous
To 26 19.00 Katsastajien yhteispalaveri

Toukokuu
Ti 1 12.00 LIPUN NOSTO
La 5 08.00  Veneiden 1. yhteislasku * 
Ti 8 19.00 Johtokunnan kokous
Ti 8 20.00 Ylimääräinen yhdistyksen kokous
To 10 17.30  Katsastusilta
Ti 15 19.00 Solmukurssi HVK:lla
La 19 08.00 Veneiden 2. yhteislasku *
To 24 17.30 Katsastusilta
La  26 10.00  Siivoustalkoot Hästöuddenissa 
To 31 17.30 Katsastusilta

Kesäkuu
Ma 4 17.30 Siivoustalkoot telakointialueilla (pakollinen kaikille niille
    jäsenille, joilla on vene ollut telakoituna kerhon alueilla)
Ti  5 19.00 Johtokunnan kokous
To  7 17.30 > Katsastusilta
Pe-su 8-10  Eskaaderiretki Tallinnaan *
To 14 17.30 > Katsastusilta 
Pe-su 22-24  Juhannus Hästöuddenissa 
To 28 17.30 > Katsastusilta (kauden viimeinen virallinen katsastusilta)

Heinäkuu   Toimisto kiinni

Elokuu   Toimiston aukioloajat elo- ja syyskuussa tiistaisin   
   17.30 – 19.00 (huom. muutos aiempiin vuosiin)
Ti  7  19.00 Johtokunnan kokous
La 11   Köydet Irti  -tapahtuma 2012 (Hästö)
To – su 16 – 19  Uiva Venenäyttely
Pe 31  Sitovien telakkapaikkahakemusten viimeinen
   jättöpäivä
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Syyskuu
Ti 04  Johtokunnan kokous
Ma  10 17.30 Siivoustalkoot telakointialueilla (pakollinen kaikille,   
   jotka telakoivat veneensä kerhon alueille tai joilla on 
   telakointivälineet olleet kerhon alueella)
La  15  Nyyttikestit Hästössä
La 29 09.00 Veneiden 1. yhteisnosto

Lokakuu
Ti 02 18.00 Johtokunnan kokous
La 13 09.00 Veneiden 2. yhteisnosto
Su 21 12.00 LIPUN LASKU
Su 21  Jäsenvartiointi päättyy

Marraskuu
Ti 06 18.00 Johtokunnan kokous
La 24 19-00 Yhdistyksen pikkujoulu
Ti 27 17.30 Johtokunnan kokous
Ti 27 19.00 Yhdistyksen kokous

Joulukuu
Ti 11 18.00 Johtokunnan kokous

Merkitse jo nyt kesän rientolistakalenteriisi!

KÖYDET IRTI –veneilytapahtuma Hästöstä 11.8.2012

Tapahtuman virallinen järjestäjä on SuomenPurjehdus ja Veneily ry.  
Lisää tapahtuman tiimoilta myöhemmin netistä ja seuraavassa kerholehdessä.

Solmu Seppäsen solmukoulu 15.5.2012 klo 19 HVK:lla

Taas on aika paluttaa mieleen tärkeimmät ”solmut” 
ennen kesää. Toivottavasti kerhorakennus täyttyy 
innokkaista harjoittelijoista, vauvoista - vaareihin.

”Solmumestari” Hannu on saanut talven levätä, 
hänellä varmaan onkin paljon uusia kujeita...

• Paalusolmu, tätä solmua voi harjoitella myös Hastössä 
  ja aivan rauhassa..

• Siansorkka, tämä on nopea tehdä ja kätevä solmu 
  tilapäiseen kiinnitykseen.
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TOIMISTON AUKIOLOAJAT

Toimisto on kiinni talvikuukausina.  

Toimisto on auki
• huhtikuussa torstaina 26.4. kello 17.30 – 19.00
• touko- ja kesäkuussa tiistaisin ja torstaisin kello 16.00 – 19.00 
(pois lukien helatorstai  17.5. ja juhannuksen aatonaatto 21.6.)

Heinäkuussa toimisto on kiinni, mutta toimihenkilöt tavoittaa joko puhelimitse tai 
sähköpostilla.

Elo- ja syyskuussa toimisto on auki tiistaisin kello 17.30 – 19.00 
(ei torstaisin – huom! muutos aukiolopäivässä) .

KATSASTUSILLAT

Virallisia katsastusiltoja on vain kuusi (10.5., 24.5., 31.5., 7.6., 14.6. ja 28.6.) 
katsastuskauden aikana. Toimikunta pyrkii siihen, että ainakin joku katsastajista 
olisi paikalla tuntia aikaisemmin katsastusiltoina.  Mikäli virallinen katsastusaika 
ei sovi, niin aina voi ottaa henkilökohtaisesti yhteyttä katsastajiimme.  Runko-
katsastuksista tulee aina sopia suoraan katsastajan kanssa.

HVK:n katsastusohjesäännön mukaan vene tulisi katsastaa viimeistään 2 viik-
koa laituriin tuonnin jälkeen!

Kaikki HVK:n laitureissa ja rekistereissä olevat veneet tulee katsastaa  purjeh-
duskaudella (yhdistyksen sääntöjen 6 § sekä kevätkokouksen 2011 hyväksymä 
katsastusohjesääntö). Katsastuksen laiminlyöntimaksusta päättää yhdistyksen 
kevätkokous.

KAHVILAN AUKIOLOAJAT

Kahvila on jälleen auki toimisto- ja katsastusiltoina. Vappuna kerholla on lipun-
nosto ja kakkutarjoilu (ja pientä suolaista).

 
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 
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KERHON TOIMIHENKILÖT VUONNA 2012

Johtokunta
Antti Tamminen kommodori 0400 454 924
Jorma Pilke varakommodori 0400 492 241
Mika Kouki  040 821 2123
Paula Laasonen  040 733 7909
Pekka Lieppinen  050 502 2100
Seppo Mäkinen  0500 464 576
Hannu Seppänen  050 552 1501
Juha Tynell satamakapteeni 050 585 9012
Henrik Westerholm  040 550 4766
Timo Wiiala  0400 476 726
Lisäksi 
Eija Aronniemi  johtokunnan sihteeri 050 505 3643
Mauri Väänänen rahastonhoitaja 040 581 1721

Tilintarkastaja  
Pauli Aaltosen tilintarkastusyhteisö 0500 152 568
varalla 
erikseen nimettävä henkilö Pauli Aaltosen tilintarkastusyhteisöstä 0500 152 568
 
Satamatoimikunta 
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
Mikko Palmu 4. telakkamestari 0400 318 003
Markku Riekkinen vartiointipäällikkö 041 457 3549
   
Kiinteistötoimikunta 
Hannu Seppänen puheenjohtaja 050 552 1501
Gustav Broman  0500 800 040
Eero Liikanen  0400 386 408
Juha Tynell  050 585 9012
Henrik Westerholm  040 550 4766
Eija Aronniemi juhlatilan vuokraus 050 505 3643

Saari- ja kalastustoimikunta 
Mika Kouki puheenjohtaja 040 821 2123
Jukka Ilmarinen  050 465 5265
Pekka Lieppinen kalastusvastaava 050 502 2100
Seppo Mäkinen  0500 464 576
Hannu Seppänen  050 552 1501
Henrik Westerholm   040 550 4766
Timo Wiiala  0400 476 726
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Julkaisutoimikunta 
Jorma Pilke   puheenjohtaja ja päätoimittaja 0400 492 241
Eija Aronniemi toimituksen sihteeri 050 505 3643
Tua Kyrklund-Tamminen  045 112 5270
Lauri Seppänen  050 540 0321
Erja Hyökki, Digiplast (lehden taitto)

Kahvilatoimikunta 
Rauni Liikanen puheenjohtaja 050 438 2299
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   
Koulutus- ja venematkailutoimikunta
Hannu Seppänen puheenjohtaja 050 5521 501
Gustav Broman  0500 800 040
Jori Kosonen  050 518 4790
Raimo Lamminen  0400 205 006
Jorma Viita  040 070 2520

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

Sääntötyöryhmä 
Timo Wiiala puheenjohtaja 0400 476 726 
Eija Aronniemi  050 505 3643
Pekka Lieppinen  050 502 2100
Seppo Mäkinen  0500 464 576
Jorma Pilke  0400 492 241
Antti Tamminen  0400 454 924
Juha Tynell  050 585 9012

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
Paula Laasonen  040 733 7909
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MAKSUEHDOTUS VUODELLE 2012
Venepaikkamaksut 
  Laituri           Leveys                €  pituus
  A  2,75  250,00  <6 m
  B  2,75  290,00  <6 m
  C  3,0  390,00  <6-8m
  D  3,0  390,00  6-8 m 
  D,E  4,0  560,00  8-10 m
  E  4,5  675,00  10-12 m
  K  3,0  380,00
  K  4,0  520,00
  P1-7  4,0  520,00 
  P8-12  4,5  640,00
  P13-16  5,0  690,00
       
Muualla kuin Helsingissä asuvalta maksu peritään Helsingin kaupungin liikuntavi-
raston päättämällä tavalla korotettuna.

Jollamaksu   85,00 e  HVK:lla säilytettävästä jollasta
 A-laiturista varatusta toisesta laituripaikasta 100,00 e

Laiturisähkö  35,00 e (ei lämmitykseen) niiltä, joilla on sähkökaapin avain.

Telakkapaikka  40,00  e veneeltä ja lisäksi 7,50  e / m² käytetystä alueesta 
   (Veneen tai katteen suurin pituus x leveys +10 %)

Telakointivälineiden säilytys 50,00 e, (jollei ole traileripaikkaa).

Nosturimaksu:  80,00 e Yli 8 tonnin painoisesta veneestä 100,00 e
Kerhon järjestämässä kerhon alueella veteen laskettavasta tai nostettavasta venees-
tä

Katsastusmaksu 
Kirjaus- ja perusmaksu Ennen 1.7.2012 15,00  e (sisältyy laituripaikkamaksuun)
Lisämaksu 1.7 - 31.7 2012 15,00 e. Lisämaksu 31.7.2012 jälkeen 30,00 e

Kerhorakennuksen vuokra 
400,00  e jäseneltä, omaan käyttöön (max 60 henkeä) 1 vrk klo 12.00-12.00)
200,00  e lisämaksu lämmityksestä lämmityskauden aikana 1.11-30.4. 
Lisäksi laskutetaan mahdollisesta siivouksesta.

Autopaikkamaksu 65,00 e 
Purjehduskauden aikana* pohjoisella telakointialueella pysäköidystä autosta.



33HooVeeKoo 2•2012

Trailerimaksu  115,00 e
Purjehduskauden aikana pohjoisella telakointialueella säilytettävästä venetrailerista.

Varastokaapin vuokra 25,00 e kaudelta niiltä, joilla on varastokaapin avain.

Maksut Hästössä

Rantautumismaksu rantautuvasta veneestä 5,00 e  alkavalta 24 tunnilta tai 
85,00 e kaudelta* (lipun noston ja laskun välisenä aikana)

Saunamaksut
Yhteissauna vain pe-su hengeltä 2,00 e hengeltä
Perhesauna-/yhteissauna muina aikoina 8,00 e  (tunti)
Yhteis-ja perhesaunassa alle 16v. ilmaiseksi
     
Kalastusmaksu 50 e kaudelta (henkilökohtainen)*

Jollamaksu  85,00 e (alle 5,5 m, max. 20 hv)

Sähkön käyttömaksu 3,00 e vuorokaudessa tai (kun veneestä on sähköjohto 
kiinni saaren sähköissä) 50,00 e kaudelta* (lipun noston ja laskun välisenä aikana)

Laiminlyöntimaksut:
- Telakointi- ja laiturialueen siivoustalkoiden laiminlyönnistä 150,00 e
- Katsastamattomasta veneestä,  jolla oli laituripaikka kerhon laiturissa 100,00 e
- Telakoinnista kerhon alueelle ilman varausta 150,00  e 
lisäksi peritään kerholle syntyvät kustannukset 
- Vartiovuoron laiminlyönnistä per vuoro 300,00 e
   (eli, ellei vartioi ollenkaan on maksu yhteensä) 600,00 e
 Maksumuistutuksesta  10,0 e
*) merkityt ostetaan etukäteen toimistossa laskutettavaksi.
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Jo perinteeksi muodostunut ja järjestyksessään viidestoista eskaaderipurjehdus jär-
jestetään Tallinnaan kaksi viikkoa ennen juhannusta. Tarkoitus on lähteä HVKn koti-
satamasta torstaina 7. kesäkuuta ja palata sunnuntaina 10. kesäkuuta. Tälle matkal-
le ovat tervetulleita niin kokeneet konkarit kuin ensimmäistä kertaa Suomenlahtea 
ylittämään harkitsevatkin.

Köysien irrottaminen ajoittuu tarkoituksella myöhäisiltaan tai yöhön. Suomenlahdella 
mahdolliset kesätuulet tyyntyvät yleensä yöksi. Samoin Helsingin ja Tallinnan väli-
nen vilkas ja suuriakin aaltoja aiheuttava matkustajalaivaliikenne taukoaa niin ikään. 

Matkaa taitetaan hitaimman veneen mukaan, joten nopeakulkuiset veneet voivat 
halutessaan kiirehtiä Piritan satamaan odottamaan eskaaderin saapumista. Peril-
le pääjoukko saapuu runsaan kuuden tunnin purjehduksen jälkeen aamuyöstä tai 
varhain aamulla perjantaina. Tällöin Piritan vierasvenesatamassa on yleensä tilaa, 
mutta paikat täyttyvät nopeasti päivän kuluessa.

Hvk-laiset veneet pyritään kiinnittämään yleensä lähelle toisiaan, jolloin yhteyden-
pito on läheistä ja toisten veneitä voi pitää hieman silmällä. Tässä vartioidussa vie-
rasvenesatamassa hvk-laisten veneet ovat saaneet olla rauhassa vuosien varrella 
eikä ilkivaltaa ole tapahtunut. Toisaalta satamassa on palvelut saunasta hotelliin ja 
kaupoista merihuoltamoon.

Piritasta on hyvät liikenneyhteydet kuuden, seitsemän kilometrin päässä olevaan 
Tallinnan keskustaan. Kaupungin vanha historiallinen keskusta on peräisin jo 
1200-luvulta. Keskustassa on useana vuonna järjestetty kesäkuun alkupuolella kes-
kiaikaisia kulkueita ja kulttuuritapahtumia erilaisine musiikki- ja tanssiesityksineen. 
Kannattaa käydä tutustumassa näihin tapahtumiin, joista useimmat ovat lisäksi ilmaisia.

TALLINNA AATOKSISSA

Illanvietto Piritan TOP80 -ravintolassa.  Kerhon kommodori Antti Tamminen toimi isäntänä.
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Säävaraus muistettava

Kun Suomenlahtea lähdetään ylittämään, se on tehtävä merta kunnioittaen. Eskaa-
deripurjehdukselle onkin olemassa säävaraus. Vain kerran 2000-luvun alkupuolella 
matka jouduttiin peruuttamaan ukkosmyrskyn takia. Matkan aloitusta voidaan tarvit-
taessa siirtää tuulten tyyntymistä tai rauhoittumista odoteltaessa.

Vuoden 2011 kesäkuussa Piritaan saapui kymmenkunta hvk-laista venettä. Sata-
maan kiinnittyivät kippareinaan seuraavat veneet: Inka/Raimo Lamminen, Kristina/
Antti Naski, Lilith/Jorma Viita, Mutina/Pertti Artjoki, SiniSimppu/Hannu Seppänen, 
Tindra/Eija Antell, Tärna III/Henrik Westerholm, Wellamo/Markku Riekkinen. Lisäksi 
Juha-Pekka Niittymaa oli saapunut jo aikaisemmin ja Mika Kouki kiinnitti The Boat 
–veneensä Kalev Jahtklubin laituriin. Timo Lamminen oli niin ikään saapunut Ville 
–veneellään Pirittaan. 

Tallinnaan pääsee myös laivalla niin kuin matkustivat kesäkuussa 2011 Jorma Vii-
dan Lilith –veneen gasti Irma sekä Lauri ja Pekka Seppänen, joiden Annika -veneen 
moottori oli sanonut sopimuksensa irti. Veljekset yöpyivät Pirita Top Spa –hotellissa 
ja pääsivät Raimo Lammisen Inkalla sunnuntaina takaisin Helsinkiin. Tämä on mah-
dollista ensi kesäkuun Tallinnan risteilylläkin, jos joku hvk-lainen ei pääse omalla 
veneellään matkaan.

Risteilyn ohjelmaan on perinteisesti kuulunut yhteinen illallinen, jolle viime kesä-
kuussa osallistui runsaat parikymmentä veneilijää seuralaisineen. Ensi kesäkuun 
Tallinnan risteilyn ohjelmaan on illallisen lisäksi kaavailtu yhteistä käyntiä jossakin 
museossa tai tapahtumassa. Kohde päätettäneen tarkemmin Piritaan saapumisen 
jälkeen.

Kevättä ja veneiden kunnostusta odoteltaessa voi ryhtyä pohtimaan Tallinnaan läh-
temistä. Järjestäjät odottavat ensi kesän matkalle runsasta osanottoa.

Teksti: Lauri Seppänen
Kuvat: Hannu Seppänen

Saapuminen Piritaan varhain perjantaiaamu-
na, etualalla eskaaderin vetäjän Raimo Lam-
misen Inka rantautumisvalmiina.

Kotimatkalla upeassa ja aurinkoisessa säässä  
- kuva otettu SiniSimpusta.
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IHANNEVENE JA MUUTA MUKAVAA 
TUKHOLMAN MESSUILTA

Mitähän siitäkin tulee, kun naiset ryhtyvät suunnittelemaan venettä? 
– Turvallista ja mukavaa! Ja kivoja ideoita, joita voi vaikka soveltaa omassaan. 

Tukholman venemessujen uusimmat uutuudet olivat All Aboard -ideaveneessä. Se 
oli naisten toivomusten mukaan tehty, naisten suunnittelema venekonsepti, josta 

Tämä kuuluu osastoon muuta mukavaa. Yksi vuoden vetonauloista oli muhkea kokoelma 
puusta veistettyjä veneitä.
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Pudonnut pelastetaan kelaamalla köysiä 
vinsseillä. 

Keittiösaareke on tuttu idea asunnoissa, 
veneessä uutta. 

Puuvenekulttuuri kukoistaa Ruotsissa. 
Kungliga Motorbåtsklubbenin ylpeys oli tämä 
kaunotar – tai sanotaanko moottorin koon 
huomioon ottaen komistus.

saattoi napsia ideoita. Kaikkia ei ilman 
isoa remonttia voi omassaan toteuttaa, 
mutta ehkä ne tulevat myöhemmin tuo-
tantoon, venevalmistajat olivat kuulem-
ma kiinnostuneita. 
Ykkösasia oli turvallisuus: siksi keulassa 
oli vedettävä laskusilta, josta pienetkin 
lapset pääsevät hyvin maihin ja kyljessä 
lokero, josta sai esiin leveät narutikkaat 
MOB-tilanteisiin. 
Toisena tuli mukavuus: pieni infrapuna-
sauna toimi myös veneen lämmittäjänä 
ja kastuneiden vaatteiden kuivauskaap-
pina. Pentry oli keskellä venettä, jolloin 
työskentelytilaa oli enemmän ja kokki 
venekunnan keskipisteenä. Etuhytin ik-
kuna ulottui tavallista alemmas eli vesi-
rajaan: merimaiseman näki heti herätes-
sään. 
Tulevaisuuden tekniikkaa edustivat si-
säänrakennetut fenderit. Ne työnnetään 
ulos veneen kyljestä. 
Kansiluukkuun kuului tikkaat; ei tarvitse 
ulos tullessa punnertaa. Tämän voisi to-
teuttaa vanhaankin veneeseen, samoin 
kantokahvoilla varustetut kaappien veto-
laatikot. Ne voi pakata kotona valmiiksi 
ja rannassa vain työntää paikoilleen. 

Helena ja Jorma Pilke s/y Edda
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TERVEISIÄ HÄSTÖSTÄ
Retkeiltyämme muutamia kertoja talven aikana Hästössä voimme todeta, että retkei-
lysaaremme on talvehtinut hyvin. Talven tuhoja on vain muutamat myrskyissä juuri-
neen kaatuneet puut, joita kyllä yritämme heti keväällä vielä ”elvyttää” sekä ahtojäiden 
rikkoma jolla-veneiden laituri. Hästö on muuten todella kaunis päiväretkikohde myös 
talvella!

Veneilykauden 2012 budjetointi sekä toimintasuunnitelma koskien Hästötä ovat juuri 
valmistumassa. Investointien tarve nyt saaren ei ole kovin suuri. Uusi varasto kala-
miesten ja naisten tarvikkeille on suunnitelmissa sekä vanhan yhteislaiturin korjausta, 
normaalien perushankintojen lisäksi.

Perinteiset saaren kunnostus-ja siivoustalkoot pidetään lauantaina 26.5. Töitä/tehtä-
viä talkoopäivälle ei olisi paljoakaan, jos saareen tulisi täksi viikonlopuksi se normaali 
määrä veneilijöitä, joita saaressa yleensäkin käy. Nytkin isoimpana juttuna on taas 
polttopuiden roudaus mantereelta saareen. Tässä viime vuonna meni noin 2,5h ai-
kaa. Eli ainakaan talkoista pois jäänti ei ole kiinni siitä, että koko lauantai tehdään 
vain töitä! Ja niin nytkin, palkitsemme talkooväen ruhtinaallisella makkara limu/kepu/
lonkka luonaalla

Uutta tulevalle kaudelle on Köydet irti -tapahtuman toiminnan muutos. Nyt tulemme
starttaamaan ”kilpailuun” edellisvuosista poiketen Hästön saaresta! 

Köydet irti – tapahtumaan osallistuvien veneiden paikat satamassa varataan kilpailun 
ajaksi, eli pelkoa, että takaisin tullessa ei paikkaa satamasta löytyisi, ei ole! HVK:n 
”vetovastaaja” ilmoitetaan seuraavassa lehdessä ja netissä! Nyt kaikki mukaan!

Saaren toiminta- ja järjestysohjesäännöt

Tulemme saaritoimihenkilöiden kanssa tarkentamaan saaren ”pelisääntöjä”, jotta var-
mistaisimme meidän kaikkien viihtyvyyden saaressa. Sääntöjä ja ohjeita ei ole tehty 
meidän toimintaa haittaaviksi vaan isona lähtökohtana on taata kaikkien saaressa 
retkeilevien hyvinvointi ja viihtyvyys.

Tulemme rakentamaan molempien laiturein yhteyteen ns. ilmoitustaulun, josta saaren 
toiminta-ja järjestyssäännöt on nähtävissä ja luettavissa. Tauluihin voidaan kiinnittää 
myös muuta ajankohtaista infoa / tietoa.

Säännöistä tulemme kesän aikana teroittamaan muutamaa kohtaa:

Yleinen siisteys: Jokaisen on huolehdittava omista roskista sekä siivottava omat jäl-
kensä (esim. grillit). Yleinen siisteys on kaiken A ja O saaristossa!

Ilta/yöhiljaisuutta kello 23.00 alkaen olisi kunnioitettava, samalla kunnioitamme myös 
niiden henkilöiden yörauhaa, jotka myös hiljaisuutta ja lepoa saaresta ovat tulleet 
hakemaan.
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Veneet saaressa ilman kapteenia: Tämä asia on puhuttanut kerholaisia pitkin vuot-
ta. Saariohjesäännöissämme tämä asia on hyvin selkeästi kirjoitettu: ”Venettä ei voi 
jättää saareen ilman sen kapteenia (=valvontaa)”.

Lomalaisten kaupassa käynti mantereella tai muut esim. yön kestävät tehtävät tank-
kaus- ja bunkrausreissut on vielä OK, mutta jos vene jätetään sunnuntaina saareen 
ja takaisin veneelle tullaan loppuviikosta, rikotaan meidän yhteisiä sovittuja peli-
sääntöjä. Nämäkään yllä mainitut asiat eivät ole tuottaneet suurta ongelmaa, jo-
ten pienellä toimintamme fi ilaamisella petraamme kaikkien jäsentemme viihtyvyyttä 
saaressa!

Toivon, että ”vanhat” saarelaiset esimerkillisellä toiminnallaan opastavat myös jat-
kuvasti kerhoomme tulevia uusia jäseniä oikeilla ja kaikkia meitä kunnioittavilla toi-
mintatavoilla.

Meillä on yksi eteläisen saaristomme upeimpia saaripaikkoja, pidetään se niin luon-
noltaan kuin myös meidän ihmisten toimitavoiltaan sellaisena.

Tiedättekö muuten, mikä on kesän alkamisen varmin merkki? Se on iso keltainen 
voikukka, mikä kiinnittyy Hästön laituriin

Verkot veteen ja nautitaan kesästä 2012 täysillä!

Terveisin
Mika Kouki

Joukko HVK:n jäsenten jälkikasvua vieraili Linnanmäen kupeessa olevassa Sea-
Life Merimaailmassa lauantaina 17.3. Ryhmäkuvassa odotetaan ovien avaamista.

Antoisan ja mielenkiintoisen (vaikka rapuja ei nähtykään) vierailun päätteeksi 
nautittiin joukolla limut ja munkit!

HVK VIERAILI MERIMAAILMA SEALIFEssa




