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Huom!  Huom!  Huom!
Veneen omistajan tai haltijan on nos-
to- ja laskutilaisuuksissa oltava itse 
paikalla vastaamassa toimenpiteistä.  
Hän sopii nostosta nosturikuljettajan 
kanssa.  Telakkamestarit ovat paikalla 
vain avustamassa.

Kerho ei vastaa nostojen ja laskujen 
yhteydessä tapahtuneista vahingois-
ta.  Lisäksi veneillä on oltava vakuu-
tus, joka sisältää vahinko- ja vastuu-
vakuutuksen.
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Suomenlahden saaristo on maailman 
kauneimpia. Suurin osa meistä viettää 
lomansa kierrellen tuttuja väyliä sata-
masta toiseen.  Palvelut ovat parantu-
neet vuosi vuodelta suosituimmissa ret-
kisatamissa. Suomen lyhyt veneilykausi  
ja satamien investoinnit ovat toisaalta 
nostaneet hintatasoa. 
Oman kerhomme mainio retkisatama 
on pääkaupunkiseudun parhaita. Tämä 
onkin houkutellut monet palaamaan 
yhä uudelleen omaan tuttuun tukikoh-
taamme. Polttoaineiden jatkuva nousu 
kaventaa myös mahdollisuuksia pitkiin 
tuhansien mailien veneretkiin. Kerhojen 
retkisatamat ovat muodostumassa mo-
nien veneilijöiden kesälomien ainoaksi 
lomanviettopaikaksi. Veneiden pitkät 
”parkkeeraukset” laitureissa ovat siten 
muodostuneet osin ongelmaksi. Varsin-
kin, jos miehistö käy viikolla töissä tai 
muilla asioilla ja vene vie paikan muilta 
halukkailta.   
Saaristostamme löytyy kuitenkin valta-
va määrä hyviä luonnonsatamia, jotka 
tarjoavat jokamiehenoikeudella meille 
kaikille rauhallisia ja mielenkiintoisia elä-

Päätoimittajan puheenvuoro

myksiä. Miten näitä ”mansikkapaikkoja” 
sitten löytyy? Olen löytänyt omat parhaat 
luonnonsatamani siten, että olen tutkinut 
merikarttoja huolellisesti ja navigoinut 
ja etsinyt tällaisia paikkoja. Keulassa 
on syytä olla hyvä tarkkailija, joka osaa 
havainnoida matalikot ja kivet. Merikar-
toista ei näitä kaikkia rantojen karikkoja 
ja kiviä löydy. Kun hyvä luonnonsatama 
on löytynyt, merkitään paikka merikort-
tiin. Olen usein piirtänyt alueesta oman 
”merikartan”  ja sen avulla pystyn saa-
pumaan vielä vuosien jälkeen samaan 
paikkaan turvallisesti. Nämä paikat voi 
myös merkitä elektroniseen karttaan, 
niiden tarkkuus ei vaan aina ole riittävä. 
Itse pidän paperikarttoja ja omia merkin-
töjä kuitenkin luotettavampina. Partio-
laisten keräämät luonnonsatamat on jul-
kaistu omina kirjoinaan. Nekin on tutkittu 
ja hyviksi havaittu vuosien varrella. 

 Hyvää veneilykesää, etsikää
  ja löytäkää tänä kesänä  
 omat mansikkapaikkanne. 
 Jorma Pilke varakommodori

s/y Edda ”mansikkapaikassa”  s/y Edda ”mansikkapaikassa”  
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HVK ry on pääkaupunkiseudulla oleva korkeatasoinen venekerho, jonka jäsenistön 
palveluun ja hyvinvointiin halutaan kiinnittää erityistä huomiota. HVK ry:tä hallin-
noidaan luottamusmiesperiaattein, ”talkoohengessä”, merellä ja maalla. Jäsenistön 
myötävaikutuksella palvelutasoa voidaan merkittävästi parantaa. 

Johtokunta kiinnittää jäsenistön huomiota seuraavaan:

1.  Jäsen-, laituripaikka ja telakointimaksut on maksettava laskuihin merkittyinä 
 eräpäivinä ja maksatukseen on merkittävä laskussa oleva viitenumero.
2. Jokainen laituripaikan haltija sitoutuu vuosittain kahteen (2) yövartiovuoroon, 
 laiminlyöntimaksun uhalla. Vartiointi on välttämätöntä ilkivalta- yms. rikollisuu-  
 den estämiseksi. Lippukarkuruus (= fane fl ykt) on sanktioitu tuntuvalla laimin-  
 lyöntimaksulla.
3. Jokainen jäsen, jonka venettä säilytetään talvikautena kerhon alueella, on vel-
 vollinen osallistumaan pukkitalkoisiin sekä keväällä, että syksyllä, ilman eri kutsua. 
4. Johtokunta suosittaa, että maasähkön käyttöä laitureissa rajoitetaan vain välttä-
 mättömään akkulataukseen ns. galvaanisen korroosiovaaran vuoksi. Maasäh-
 köön kiinnitetyn veneen alle syntyvä sähkökenttä vaikuttaa myös naapurivenei- 
 siin ja lisää rungon ulkopuolisten metalliosien (=vetolaitteet ja trimmit) syöpymistä. 
 Lisätietoa galvaanisesta korroosiosta on saatavana kerhon internet-sivuilta. 
5. Valkoisen linjan, eli sisäkäyttöön tarkoitettujen sähköliitäntöjen käyttö on kielletty. 
 Satamahallinto poistaa ko. liitännät ilman varoitusta. 
6. Hästön saaressa generaattorin yökäyttö, samoin kuin venemoottorien käyttö 
 yöaikaan on häkävaaran vuoksi kiellettyä. Lisätietoa on saatavana kerhon 
 internet -sivuilta.
7. Hästön saaressa kaiken wc-jätteen päästäminen satamalahteen on 
 ehdottomasti kielletty.
8. Johtokunta suosittaa käyttämään septitankin tyhjennysasemaa. Asemaa ei saa 
 käyttää pilssiveden, tai öljypitoisen nesteen poistamiseen veneen tankeista, tai 
 pilssistä, koska laite vaurioituu ja sen korjaaminen maksaa tuntuvasti.
9. Öljy- yms. jäte pyydetään toimittamaan jätehuoltopisteeseen kerhon huolto-
 rakennuksessa.
10. Johtokunta palkitsee jäsenen, joka hankkii kerholle uuden jäsenen.
11. Hästön saaressa vierasveneiden isännät ovat velvolliset maksamaan 
 rantautumis-, sähkö- ja saunamaksut.
12. Hästössä kalastavien on  lunastettava vuosittainen kalastusmaksu.
13. ”Wiinan ciroista” on myöhäiskeskiaikaisia määräyksiä Hästön saaren saunassa 
 ja ne pätevät edelleen soveltuvin osin.
           

HVK Ry:n johtokunta toivottaa jäsenilleen mitä parhainta 
veneilykesää ja purjehduskautta 2012.

Kai Laurila ja Timo Wiiala

HVK ry:n JOHTOKUNNAN SUOSITUKSIA JA OHJEITA
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SATAMAKAPTEENI TIEDOTTAA

Veneet vesillä!

Veneet ovat taas suuremmalta osin laskettu veteen. Yhteislaskut tänä vuonna ei-
vät sujuneet niin kuin pitäisi johtuen nostopalvelun välinepuutteista, mistä seikasta 
johtuen taas veneilijät joutuivat kärsivällisesti odottelemaan puuttuvia välineitä ja ve-
neitten lasku viivästyi. Mutta hyvin lopuksi kaikki halukkaat veneet pääsivät veteen. 
Ja toivotaan, että myös tulevan veneilykesän sää olisi lämmin ja venelijöille suotuisa.

Muistakaa kuitenkin hakea toimistosta veneenne paikkakohtainen venetarra. On nii-
tä jo kiitettävästi haettukin.

Tässä lehdessä on taas takakannessa tulevan talven talvitelakointinvarauslomake. 
Sen voi täytellä vaikkapa heti, mutta kuitenkin siten, että se olisi satamatoimistossa 
viimeistään perjantaina 31.8.2012. Lisäksi jokaisen talvitelakointivarauksen hakijan 
tulee muistaa, että lomakkeissa on määrättyjä velvollisuuksia, jotka jäsen allekirjoi-
tuksellaan vahvistaa. Toivomus onkin, että tässä lehdessä tai netissä oleva lomake 
täytettäisiin huolellisesti ja palautettaisiin ajoissa!

Veneitten telakointi kerhon alueilla ei ole sallittua 10.6 – 15.9 välisenä aikana. Kui-
tenkin, jos veneeseen tulee sellaisia ongelmia, että se pitää kesän aikana nostaa 
ylös, tulee siitä aina ehdottomasti ottaa yhteyttä satamakapteeniin tai telakkames-
tareihin. Ja muistattehan , että syksyn yhteisnostojen välillä ei omia nostoja sallita!

Muistutus trailereiden omistajille: hakekaa trailerikortti toimistosta, jos aiotte säilyttää 
trailerianne kerhon telakointikentällä. Sama koskee myös autojen parkkeerausta.

Lisäksi

• kun muistetaan yleinen siisteys kerhomme alueella, niin rantaan on mukava tulla 
 ja voi lomailla hyvillä mielin
•  veneissä tulee olla kunnolliset kiinnitysköydet ja niihin tulee laittaa joustimet! Ja 
 sanomattakin on selvää, että veneissä on myös kunnolliset lepuuttajat.
•  veneen omistajan tulee tarkistaa, että kerhon viiri ja perälippu on ehjä ja puhdas 
 (toimistosta myydään uusia)

Ja vielä muistutuksena, että katsastamattomissa veneissä ei saa käyttää kerhon 
viiriä tai perälippua ( ja kun veneessä ei ole viiriä tai perälippua niin eipä veneellä ole 
asiaa retkisaareenkaan yhdistyksen sääntöjen mukaan).

 Kaikesta huolimatta hyvää veneilykesää kaikille.

 Juha Tynell
 satamakapteeni
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Uusi yhdistynyt liitto Suomen Purjehdus ja Veneily ry (SPV) aloitti toimintansa vuon-
na 2011, jatkaen vuonna 1906 perustetun Suomen Purjehtijaliiton ja vuonna 1938 
perustetun Suomen Moottoriveneliiton, sittemmin Suomen Veneilyliiton, perinteikäs-
tä työtä.

Järjestäytynyt veneily
Uuteen liittoon kuuluu nyt 331 pursi- ja veneilyseuraa. Määrällinen keskittymä on 
huomattava, sillä lähes kolmannes seuroista on pääkaupunkiseudulla. Seuraavaksi 
suurimpia keskittymiä on Turun ja Tampereen alueilla.

SPV:n 331 jäsenseuraan kuuluu puolestaan n. 60.000 henkilöjäsentä. Lisäksi lii-
tossa on 42 erilaisten venetyyppien luokkaliittoa, joissa on n. 4.000 henkilöjäsentä. 
Liiton jäsenseuroihin on rekisteröity n. 13.000 moottori- ja n. 11.000 purjevenettä. 
Nämä 24.000 venettä tunnistaa seuran perälipusta.

Katsastus
Jokavuotinen katsastus, mikä tehdään seuroissa vapaaehtoisten toimesta, on yleen-
sä edellytyksenä seuran jäsenyydelle, laituripaikan saannille ja seuralipun käytölle. 
Suomen lähes ainutlaatuisella vapaaehtoisella katsastusmenettelyllä on monikym-
menvuotiset perinteet. Katsastus lisää veneilyturvallisuutta ja edesauttaa hyvien 
merimiestaitojen omaksumista. Näistä hyvistä tuloksista raportoivat sekä viranomai-
set että vakuutusyhtiöt, kertoen havereita sattuvan näille järjestäytyneille veneille 
keskimääräistä vähemmän.

Venesatamat ja väylät
SPV:n Venesatamakomitean luokittelemia käyntisatamia on peräti 1.314 kappalet-
ta. Näistä 517 on rannikolla ja 797 sisävesillä. Korkeimman luokituksen omaavia 
vierassatamia, joissa on kaikki mahdolliset palvelut, on 99. Satamat kilvoittelevat 
paremmuudesta ja SPV järjestää kotisivuillaan veneilijöille äänestyksen vuotuisesta 
Vuoden vierassatamasta ja kolmesta suosikkisatamasta. Yleisesti ottaen satamien 
palvelut toimivat hyvin. 

Vertailun vuoksi kaikissa kolmessa Baltian maassa ei ole ainuttakaan luonnonsa-
tamaa, eikä Latvialla ja Liettualla ole yhtäkään saarta. Matkaveneilyyn soveltuvia 
satamapaikkoja on Virossa 40.

Liiton seurapalvelut matkaveneilylle 
SPV:n Veneilytoimikunta luo käytäntöjä ja kehittää palveluja, joita jäsenseurat voivat 
käyttää oman matkaveneilytoimintansa tukena. Toimikunta on kerännyt sekä kan-
sallista että koko Itämeren alueen kattavaa käytännön tietoa helpottamaan veneilyä 
sekä järvi- että merialueilla. Matkaveneilyn tietoiskuja on jo pidetty neljillä venemes-
suilla, Uiva 2011 Flytande ja Kallavesj´ 2012 näyttelyissä. Myös jäsenseurat 
ovat alkaneet enenevästi kiinnostua aiheesta. 

Kattojärjestömme Suomen Purjehdus ja Veneily ry
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Kesän 2012 veneilytapahtumia 
Volvo Penta –veneretkeilykilpailu (toukokuun alusta lokakuun loppuun)SPV:n jäsen-
seuroihin kuuluvat venekunnat voivat kerätä pisteitä matkoista, yöpymisistä, näh-
tävyyksistä ja kampanjoista. Kilpailusäännöt on sopeutettu sekä purje- että moot-
toriveneille. Kolme parasta suoritusta ja aktiivisin seura palkitaan Volvo-ruoreilla. 
Osallistujien kesken arvotaan lisäksi tavarapalkinto. 

Köydet Irti – Kasta Loss ( perhekeskeinen valtakunnallinen tapahtuma elokuun vii-
konloppuina. Useilla eripaikkakunnilla SPV:n jäsenseurat järjestävät jo seitsemättä 
kertaa leikkimielisiä kilpailuja, jotka perustuvat mm. valokuvatunnistukseen ja ylei-
siin, myös lapsille soveltuviin meriaiheisiin kysymyksiin. Voittajat palkitaan jo tapah-
tumissa ja osallistujien kesken arvotaan syysliittokokouksessa pääpalkintona viikon 
lomapurjehdus Välimerellä, kahdelle. Liiton kotisivuille avataan kesäkuussa sivusto, 
jonne järjestäjät jäsenseurat ilmoittavat kilpailun paikan ja ajankohdan. 

SPV on toistamiseen mukana Uiva 2012 Flytande -venenäyttelyssä 16.-19.8. Hel-
singin Lauttasaaressa. SPV:n osastolla on mm. optimistijolla -simulaattori nuorim-
maisille, solmukoulu koko perheelle. Näyttelyssä on myynnissä myös liiton koulutus-
materiaalia ja oppikirjoja.  

Merikarttanavigointikilpailut 1.11.2012 – 20.1.2013 
Suomen Meripelastusseuran, Suomen Navigaatioliiton ja SPV:n jäsenseurat järjes-
tävät kilpailuja jäsenilleen. SM-kilpailuja keväällä 2013 isännöi Espoon Kipparit.

Kalevi Westersund
SPV

TELAKKAMESTARI TIEDOTTAA

Kiitos kaikille laskuissa mukanaolleille ja pahoitteluni pitkästyneistä aikatauluista, 
varsinkin ensimmäisessä laskussa.

Tiedoksi kaikille veneenomistajille, että veneen omistajan tai haltijan on nosto- ja 
laskutilaisuuksissa oltava itse henkilökohtaisesti paikalla vastaamassa toimenpi-
teistä ja hän sopii nostosta nosturinkuljettajan kanssa. Telakkamestarit ovat paikalla 
vain avustamassa. HVK ei vastaa nostojen ja laskujen yhteydessä tapahtuneista 
vahingoista.  Lisäksi veneillä on oltava vakuutus, joka sisältää vahinko- ja vastuuva-

kuutuksen. Esitän lisäksi kiitokset kaikille telakkamestareille hyvästä 
työstä kevään yhteislaskujen aikana sekä kahvilan henkilökunnalle 
ystävällisestä palvelusta jäsenistölle ja telakkamestareille.

 Henrik Westerholm
 johtava telakkamestari
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Veneilykausi on taas käynnissä ja vartiointia on suoritettu jo yli kuukauden ajan. 
Seuraavassa vielä muistin virkistykseksi yhteenveto vartiointiin liittyviä asioita.

Vartiointi on veneseurassamme tärkeää työtä. On hyvä muistaa, että hyvä vartioin-
ti suojelee sekä omaa että seuran muiden jäsenten omaisuutta. Eikä pelkästään 
veneitä vaan nykyaikaiset veneet ovat täynnä arvokkaita elektronisia laitteita, joille 
löytyy ns. pimeät markkinat.

Aikaisemmin seuramme käytti ulkopuolista vartiointiliikettä mutta se havaittiin epä-
käytännölliseksi ja kalliiksi. Ulkopuoliset vartijat kulkevat säännöllisen aikataulun 
puitteissa eikä heillä ole ”omaa lehmää ojassa” eli omaa venettä satamassa. Mo-
tivaatio seuran omilla henkilöillä on parempi , sillä valvonnan alla on myös omaa 
omaisuutta. Omat vartijat ovat myös koko vartiovuoron ajan paikalla.

Seuran oma vartiointi on näkyvää, ennaltaehkäisevää vartointia. Aluetta mahdol-
lisesti tarkkailevat ”rosvot” näkevät alueella keltaisissa liiveissä liikkuvat vartijat ja 
kokevat kiinnijäämisen riskin hyötyä suuremmaksi. Pimeään aikaan voimakkaan 
taskulampun käyttö vahvistaa mielikuvaa.

Vartiointi on pakollista kaikille, joilla on venepaikka seuran laiturissa. Veneilykaudella 
venepaikan varanneelle henkilölle kuuluu kaksi vartiointikertaa. Vartiovuoron laimin-
lyönnistä seuraa rikemaksu (kevätkokouksen hyväksymät maksut julkaistaan myös 
tässä lehdessä)).

Vartiovuoron varaaminen tehdään keväisin ennen veneilykauden alkua. Varauskirja 
on toimiston edessä olevalla tiskillä. Varauskirjassa on kaksi osiota (henkilön mu-
kaan ja päivämäärän mukaan) jotka kumpikin on täytettävä. Tämän ilmestyessä jo 
lähes kaikki vartiovuorot ovat varattuna mutta tämä tiedoksi niille joilta varaus puut-
tuu.

Jos ei pysty hoitamaan vartiovuoroaan, on ensisijaisesti yritettävä vaihtaa vuoroa 
jonkun toisen kanssa. Sijaisen löytäminen on vartijan omalla vastuulla, tuuraajalis-
taa ei ole. Tuurausta voi kysellä myös satamakapteenilta. Huom! Jos joku seuran 
jäsen on halukas suorittamaan näitä sijaisuuksia, niin hän voisi ottaa yhteyttä joko 
vartopäällikköön tai satamakapteeniin. Monissa seuroissa näitä sijaisuuksia muut 
jäsenet hoitavat korvausta vastaan. Sen suuruudesta sopivat vartiovuorolainen ja 
tuuraaja keskenään. Sijaisen on oltava seuran jäsen .

Vatiovuoro alkaa klo illalla 21.00 ja päättyy aamulla 06.00. Vuoron aikana pitäisi 
epäsäännöllisin väliajoin (noin kerran tunnissa) kiertää sekä A-E laiturit sekä tehdä 
kierros K- laitureiden ja pysäköintioalueen puoleisella osalla. Paluumatka on hyvä 
tehdä kadun puolelta, jolloin myös sille puolelle ilmaistaan vartijoiden olevan työssä. 

VARTIOPÄÄLLIKÖN TERVEISET
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Kierrosten epäsäännöllisyydellä pyritään viestimään aluetta mahdollisesti tarkkai-
leville henkilöille, että ”älkää vaivautuko”. Kierroksen aikana luonnollisesti tarkiste-
taan, että kaikki veneet on turvallisesti kiinnitettyinä laituriin. Samoin tarkistetaan 
pohjoispuolen telakointialueelta, että kaikissa siellä olevissa autoissa on kerhon toi-
mistosta hankittu P-tunnus ja trailerissa myös tämän vuoden trailerilupa. Ja jollei ole, 
niin vartiointikirjaan merkintä!

Vartiohuoneessa on on keltaiset ”Vartija” -tekstillä varustetut liivit, joita on tärkeä 
pitää yllä kierrosten aikana. Ja kierroksille mukaan myös se voimakas taskulamppu! 
Vartiohuoneessa on välineet kahvin keittoon sekä mikriaaltouuni eväiden lämmittä-
miseen.

Vartiopäiväkirjaan kirjataan vartioinnin alku ja sen päättyminen, allekirjoitukset sekä 
havainnot ja merkittävät tapahtumat vartiokierrosten aikana. Olisi hyvä kirjata myös 
alueemme ulkopuolella havaitut, epäilyttävät tapahtumat. Näitä saattaa poliisi joskus 
kysellä ja olisi noloa, jos Merikannontiellä olisi tapahtunut jotain epäilyttävää eikä 
HVK:n vartijat olisi havainneet mitään.

Jos jotain epäilyttävää havaitaan, ei pidä mennä itse väliin vaan on hälyytettävä po-
liisit paikalle ja jatkettava asian tarkkailua turvallisesta paikasta. Kun poliisi saapuu 
paikalle, on tarvittaessa mentävä henkilökohtaisesti keskustelemaan ja kerrottava 
asiaan liittyvät havainnot.

Vuoron päätteeksi vartijat hoitavat liputuksen. Seuran lipputangossa oleva isännän-
viiri (keskellä) sekä seuran viiri (laitureilta katsoen oikeapuoleisessa köydessä) nos-
tetaan salkoon kesäkauden avauksessa ja lasketaan kesäkauden lopussa. Näitä ei 
lasketa veneilykauden aikana lukuunottamatta yleisiä liputuspäiviä. Yleisinä liputus-
päivinä salkoon nostetaan seuran lippu jonka nostaa aamulla vartiovuoron lopettava 
vartija ja sen laskee ja vaihtaa isännän viiriin liputuspäivän iltana saapuva vartija. 
Seuran lippu löytyy vartijoiden huoneesta, jonne se myös lipunlaskun jälkeen palau-
tetaan.

Lisäksi yön pitkinä tunteina voisi kastella terassin kukat ja ennen kotiinlähtöä tar-
kistaa, että kerhon yleisilme jää siistiksi. Kerholla vietettävien juhlien siivoaminen 
ei kuitenkaan kuulu yövartijoille. Juhlatilaisuuksien järjestäjille kerrottu, että juhlien 
olisi syytä loppua viimeistään kello 3 aamulla, jotta vartijoillekin jäisi omaa aikaa.

Kuten tiedämme, niin säätä emme voi valita mutta toivon kaikille mukavaa vartoin-
tia kesäisinä öinä ja varustus sään mukaan.

Markku Riekkinen, vartiointipäällikkö



10 HooVeeKoo 3•2012

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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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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RIENTOLISTA 2012
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. 
   Toimihenkilöt tavoittaa puhelimitse tai sähköpostilla

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 (HSK, Lauttasaari)
Pe 31  Sitovien telakkapaikkahakemusten viimeinen
   jättöpäivä

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
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Retkisaaren varsinainen kausi alkoi perinteisillä siivoustalkoilla ja puiden roudaa-
misella  toukokuun viimeisenä viikonloppuna, mutta oli siellä kuulemma häärätty jo 
aikaisemmin  Annan ja Siriuksen voimilla, mistä heille suuret kiitokset.  Myös talvella 
siirtynyt pikkuveneiden ponttoni saatiin miesväen voimin paikoilleen.

Muuten talvi ei ollut pahemmin tuhoja tehnyt, mitä nyt Tapanin ja Hannun myrskyt 
olivat repineet jonkin verran puita.

Rajanaapurin on saanut rakennusprojektinsa valmiiksi tonttimme lounaiskulmassa, 
joten kunnioitetaan naapurin pihapiiriä.  

Hieman kertausta: 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 lauantaisau-
nan 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 yksityisvuorot tai muut 
poikkeavat saunomisajat. Yhteistyöllä ja laituriparlamenteilla on asioita hoidettu en-
nenkin.  Koskee etenkin syksyllä perjantaisin lämmitettävää naisten saunavuoroa 
(18-10): jos näyttää siltä, ettei halukkaita vuoron käyttäjiä silloin ole, niin mikseivät 
miehet sitten voisi aloittaa saunomista aikaisemmin?

Näin kauden alkaessa on hyvä muistuttaa, että saarella ei edelleenkään ole ros-
kiksia – grilleillä mahdollisesti olevat laatikot ovat vain polttopuita varten (ei siis sin-
ne puiden joukkoon tyhjiä makkarapaketteja tms). Mantereella on nyt hankittuna 
HVK:lle oma lukollinen jäteastia.  Avaimen saa Ilmarisen Jukalta (ainakin toistaisek-
si), mutta se pitää palauttaa heti takaisin. Lisäksi suunnitellaan paikkaa avaimelle 
myös tupaan.

Kerhoon on liittynyt edelleenkin paljon uusia jäseniä, joten jos vieraalta näyttävä 
vene saapuu saareen epäröivän tuntuisena, niin kaikkien ”vanhojen jäsenten” toivo-
taan auttavan rantautumisessa ja muutenkin opastavan tulokkaita ”saaren tavoille” 
(satamakirja, saunavuorit, tontin rajat, kalavedet jne).

Eija Aronniemi
sihteeri

Hästön kesäkausi on alkanut  
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Huussin käytön ABC
A.Ulkohuussi on yhä hyvä käymäläratkaisu mm. retkisaarille, kunhan vain käymä-
läjäte käsitellään asianmukaisesti kompostoimalla. Maahan kaivaminen ei ole enää 
sallittua.  Kuivikekäymälän voi rakentaa itse tai ostaa valmiina kaupasta.  Malleja on 
kymmeniä ja valinta riippuu käyttäjien määrästä ja ja käyttötarkoituksesta.  Markki-
noilla on myös runsaasti tehokkaita kompostoivia käymälöitä.

B.Ratkaisusta riippumatta huussi vaatii hoitoa ja hyvän tuuletuksen.  Hajuttomuus 
taataan vaihtamalla  kuorike riittävän usein.  Yleensä ilmastointiputken on noustava 
metrin verran yli huussin harjan, mutta ohje riippuu käymälän mallista.  Tilaa käy-
mälän tyhjentämiseen on oltava riittävästi.  Tyhjennysväli voi ratkaisusta riippuen 
olla viikoista vuoteen (huom. kesämökkikäytöllä).  Kuivikkeina voi käyttää puiden 
kuivuneita lehtiä, kuivaa ruohoa, kuoriketta, risuhaketta, turvetta tai valmista kaupan 
kuiviketta. Vettä käsien pesuun tulee varata runsaasti.

C.Mitä useammin käymälä tyhjennetään, sitä vähemmän maatunutta jäte on. Tämä 
pitää ottaa huomioon jälkikäsittelyssä.  Käymäläjätettä ei voi sellaisenaan käyttää 
puutarhassa, vaan se on ensiksi kompostoitava ainakin vuodeksi. Kompostoitunut-
takaan käymäläjätettä  ei voi sellaisenaan käyttää esim. koristekasvien  kasvualus-
tana, vaan se aina sekoitettava muuhun maa-ainekseen.

Lauantaina 11. elokuuta HVK järjestää jälleen Köydet Irti  -tapahtuman yhdessä Sou-
kan venekerhon kanssa. Kisan kuluessa venekunnat pistäytyvät erityisluvalla  Rönns-
kärin majakalla suorittamassa joitakin rasteja. Kilpailun lähtö ja maali ovat Hästössä. 
Koska Rönnskär on puolustusvoimien hallussa olevaa aluetta, Rönnskäriin rantau-
tumiseen tarvitaan ennakkoilmoittautumiset kulkulupia varten. Köydet irti-kisaan 
osallistuvien venekuntien täysi-ikäiset jäsenet täytyy ilmoittaa  kilpailuun viimeis-
tään 25. heinäkuuta sähköpostiosoitteeseen koydetirti@humallahdenvenekerho.fi .
Ilmoittautumiseen tarvitaan veneen nimi+kippari ja miehistöluettelo syntymäaikoi-
neen sekä lisäksi kipparin sähköpostiosoite ja kännykkänumero.
Kipparikokous, jossa jaetaan kilpailumateriaali, pidetään Hästössä ennen lähtöä. 
Kilpailun jälkeen kilpailijat kokoontuvat yhteiseen illanviettoon uudelle grillille, joka 
on varattu Köydet irti -tapahtumalle koko päiväksi.

Kalliolaituri ja uusi grilli varattu
Lauantaina 11.8. kalliolaituri sekä uusi grilli on varattu Köydet irti –tapahtuman osan-
ottajille.  Vanha grilli on jäsenten vapaassa käytössä. Köydet irti-tapahtumasta tiedo-
tetaan kesällä tarkemmin nettisivuilla humallahdenvenekerho.fi .

Mikä Köydet irti?
Köydet irti on kevyt, koko perheelle sopiva merenkulkukilpailu, jossa reitin varrella 
suoritetaan erilaisia rasteja. Osanottajat kokoontuvat Hästöhön jo perjantai-iltana. 
Lähtö on Hästöstä lauantaina aamupäivällä. Hästössä on myös maali.  Kilpailupäi-
vän päätteeksi osanottajat kokoontuvat leppoisaan yhdessäoloon grillikatokselle. 
Omat juomat mukaan!

Köydet irti Rönnskärin majakalle
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Veneilykesän 2012 aikana ajetut  mailit ja kertyneet pisteet on viimeinen 
tilaisuus saada kerhorakennuksen käytävän seinälle 6. ruori - niitä annetaan 

yleiskilpailun voitosta.

Toivottavasti kesä 2012 on HVK:n veneretkeilyvuosi, eli syksyllä mahdollisimman 
mini toimittaisi täytetyn lomakkeen kerhorakennuksen postilaatikkoon.  Saamani tie-
don mukaan meillä on paljon sellaisia jäseniä, joiden veneet käyvät useasti Tallin-
nassa, 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 aja-
neensa useita tuhansia maileja kesällä – joten pelkästään esim. 2000 maililla saa jo 
400 pistettä.  Lisäksi jokaisesta veneessä nukutusta yöstä (maksimi 3 yötä samassa 
paikassa) kerryttää pottia 2 pisteellä.  Lomakkeita on saatavilla 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!  Joten pyyntö: täyt-
täkää joukolla Volvo –lomakkeita !

Jos joku kerholainen on mukana esim. purjehdus- ym. kisatapahtumissa omalla ve-
neellään erilaisissa valvontatehtävissä, tulee näistäkin lisäpisteitä.  Ja Köydet Irti – 
tapahtumaan osallistuminen kerryttää pistepottia 20 pisteellä!

Niin, ja joku onnellinen voi osallistujien kesken suoritetussa arvonnassa voittaa Vol-
von lahjakortin.  Tänä keväänä  SPV:n  kevätkokouksessa suoritetussa arvonnassa 
onnetar suosi jälleen kerran kerhomme jäsentä: onnittelut Jorma Viidalle 300 euron 
lahjakortin saannista (Jorman vene on Lilith).
 
Jään odottamaan runsasta osanottoa

Eija Aronniemi

VOLVO PENTA –veneretkeilykilpailu
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TOIMISTON AUKIOLOAJAT

Toimisto on auki seuraavasti:
kesäkuussa tiistaisin ja torstaisin kello 16.00 – 19.00 
(poislukien 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 
(huom! muutos aukiolopäivässä).

KATSASTUSILLAT

Virallisia katsastusiltoja on vielä kesäkuussa kolme (3) eli 7.6., 14.6. ja 28.6. 
Toimikunta pyrkii siihen, että ainakin joku katsastajista olisi paikalla tuntia 
aikaisemmin katsastusiltoina.  Mikäli virallinen katsastusaika ei sovi, niin aina 
voi ottaa henkilökohtaisesti yhteyttä katsastajiimme.  Runkokatsastuksista tulee 
aina sopia suoraan katsastajan kanssa.

HVK:n katsastusohjesäännön mukaan vene tulee katsastaa viimeistään 
2 viikkoa 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 päätti yhdistyksen 
kevätkokous esityksen mukaisesti.

KAHVILAN AUKIOLOAJAT

Kahvila on jälleen auki toimisto- ja katsastusiltoina. 
 
JOHTOKUNNALLE ESITETTÄVÄT ASIAT

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

Humallahden Venekerho – Hummelvikens Båtklubb HVK ry
sihteeri
Rajasaarenpenger 6
00250 Helsinki
sähköposti: sihteeri@humallahdenvenekerho.fi 
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Lippujen käyttö veneissä noudattaa yleensä vuosisataisia kansainvälisiä perinteitä.  
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 useampi-
en vieraiden maiden lainsäädäntö noudattaa tältä osin kansainvälistä merioikeuden 
yleissopimusta.

Suurin osa liputustavoista pohjautuu kuitenkin vuosisatojen kuluessa syntyneisiin ta-
poihin 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 venei-
ly-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 seu-
ralipun sijaan. Ainoastaan vahvistettua veneseuralippua saa käyttää.

Veneseurojen tulee pitää rekisteriä lipun käyttöön oikeutetuista veneistä ja antaa 
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 voi-
massa oleva venetodistus ja kun veneen päällikkönä tai miehistön jäsenenä on re-
kisteröintiseuran jäsen. Veneseuran lippua ei saa käyttää, jos mukana ei ole seuran 
jäsentä, vene on kaupallisessa käytössä tai viranomaisten katsastama kaupalliseen 
käyttöön, vaikka siitä ei perittäisi maksua.

Lipun paikka
Veneen perää pidetään sen arvokkaimpana paikkana, joten kansallislippua pidetään 
yleensä siellä. Kansallislipun tulee olla muita lippuja ja viirejä suurempi ja se tava-
taan 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 näkymistä tai 
pääse likaantumaan kaiteeseen tai  kanteen kiinnitettyihin eineisiin kuten perämoot-
toriin tai ankkuriin tai sottaannu pakokaasuihin.

LIPUTUS VENEESSÄ
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Mikäli lippua ei voida pitää kulun aikana perän lipputangossa, voidaan se sijoittaa 
seuraavasti:
• ketsissä ja joolissa mesaanimaston huipussa olevaan jatkeeseen
• kahveli- tai varparikatun aluksen kahvelissa tai varpatangossa
• moottoriveneen merenkulkumaston kahvelissa
• moottoriveneen taaksepäin kallistetun riittävän korkean varustetangon 
  keskelle kiinnitetyssä lippuliinassa.

Sen sijaan jos perämasto on keulamastoa korkeampi, kuten kuunarissa, ei sen hui-
pussa 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 

MAKSUT VUONNA 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).
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Nosturimaksu:  80,00 e Yli 8 tonnin painoisesta veneestä 100,00 e
Kerhon järjestämässä kerhon alueella veteen laskettavasta tai nostettavasta veneestä

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.

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 10,00 e
*) merkityt ostetaan etukäteen toimistossa laskutettavaksi.
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www.nauticalpartners.fi

Nautical Partners Finland on neljän venealan rautaisen 
ammattilaisen yhteenliittymä. Toimipaikkamme sijait-
sevat Helsingissä, Turussa, Kotkassa ja Tampereella. 
Osaamisemme kattaa uusien veneiden myynnin ja maa-
hantuonnin, venevälityksen, huolto- ja telakointipalvelut.

Myymme, välitämme ja tuomme maahan veneitä kaikki-
alta, Euroopasta ja USA:sta. Kerro minkälaista venettä 
olet vaille. Teemme etsinnän puolestasi ja hoidamme 
kaikki paperit kuntoon. Etsimme veneen joka on varmas-
ti markkinoiden edullisin ja toimitamme sen sinulle 
sinne minne itse haluat, “avaimet käteen” luovutettuna.

Jos olet myymässä venettäsi, saat vauhtia myynnille 
antamalla veneesi myyntiin meille. Kattava ulkomainen 
verkostomme mahdollistaa veneellesi mahdollisimman 
laajan myyntialueen. Ota yhteyttä niin kerromme lisää!

Veneilyterveisin,
Nautical Partners Finland

www.vinces.fi
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Suosittu lipunnosto

HVK:n perinteinen lipunnosto kokosi Va-
pun päivänä kerholle yli 80 osanottajaa, 
mikä taitaa olla ennätys.
Lipunnoston suosion salaisuus taisi olla, 
paitsi ulkoiluun houkutteleva aurinkoinen 
kevätsää, muistot edellisen vapun upeis-
ta tarjoiluista ja mukavasta tunnelmasta. 
Tänäkin vappuna kerhon jäsen ja cate-
ringyrittäjä Hannu Borgenström oli toimit-
tanut kerholaisten vappupöytään monen-
laista suolaista herkkua kakkukahvien ja 
vappusiman lisäksi.  Kahvilatoimikunta 
puolestaan piti huolen siitä, että kaikki oli 
kauniisti esillä, kun lipunnosto oli saatu 
kunniallisesti suoritettua.
Virallisen lipunnosto-osuuden jälkeen 
iloittiin jälleennäkemistä talvitauon jäl-
keen. Kuultiin ensimmäiset kevätter-
veiset Hästöstä, vaihdettiin kuulumiset, 
muisteltiin menneitä venereissuja ja virit-
täydyttiin tulevaan kesään.



Humallahden Venekerho Hummelvikens Båtklubb HVK ry

TELAKKAPAIKKA
VARAUS 2012–2013

Jäsenen nimi

Puhelin numero Email

Veneen nimi Rekisterinumero

Veneen pituus m Leveys m

Pinta ala lasketaan veneen peittämisessä käytetyn pinta alan mukaan.

Nostan veneeni ensimmäisessä yhteisnostossa 29.9.2012

Nostan veneen toisessa yhteisnostossa 13.10.2012

Oma nosto, ei yhteisnostojen välillä
Nostosta on ehdottomasti sovittava
telakkamestarin kanssa

Lasken keväällä 2013 veneeni ensimmäisessä 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 31.8.2012 mennessä satamatoimistoon tai sähköpostilla
satama@humallahdenvenekerho.fi. Varaus on sitova, ellei sitä ole kirjallisesti peruutettu
28.9.2012 mennessä.

Varatessasi telakointipaikan sitoudun osallistumaan syksyllä ja keväällä pukkitalkoisiin
kerhon alueella.
Veneen nimi, rekisterinumero tai omistajan nimi on ehdottomasti merkittävä pukkiin tai
pressuun.
Veneellä on oltava vakuutus, mikä sisältää vahinko ja vastuuvakuutuksen.

Päiväys �����
Allekirjoitus ja nimen
selvennys �����


